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         kód uzn. 5.1. 
          
 

NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
 
I.  odňatie správy časti pozemku registra „C“ parc. č. 135 k. ú. Rusovce v rozsahu 

novovytvorených pozemkov registra „C“ parc. č. 135/5 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 577 m2 a parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2, k. ú. 
Rusovce, ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 025-M104/2012, zo dňa 22.05.2012, 
vyhotoveného spoločnosťou GEO WORK s.r.o., so sídlom Rezedová 1, Bratislava, IČO: 
40 019 446 z pozemku parc. č. 135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1886 m2, 
zapísaného na LV č. 1 a odňatie správy k pozemku registra „E“ parc. č. 507 - lesné 
pozemky o výmere 209 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1779, ktoré potrebuje 
hlavné mesto SR Bratislava pre plnenie samosprávnych funkcií celomestského charakteru 
na zabezpečenie ochrany kultúrnej pamiatky Múzea Antická Gerulata mesta Bratislavy 
podľa čl. 84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s čl. 28 písm. 
n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,  

 
II. zverenie novovytvorených pozemkov registra „C“, k. ú. Rusovce, a to  

- parc. č. 135/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 577 m2, ktorá vznikla z 
pozemku registra „C“ parc. č. 135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1886 m2, 
zapísaného na LV č. 1, 

- parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2, ktorá vznikla z 
pozemku registra „C“ parc. č. 135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1886 m2, 
zapísaného na LV č. 1,  

- parc. č. 93/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, ktorá vznikla z pozemku 
registra „C“ parc. č. 93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2857 m2, zapísaného 
na LV č. 1, 

- parc. č. 1178/27 – lesné pozemky o výmere 102 m2, ktorá vznikla z pozemku registra 
„E“ parc. č. 506/1 – lesné pozemky o výmere 9175 m2, zapísaného na LV č. 1779, 

- parc. č. 1178/26 – lesné pozemky o výmere 615 m2, ktorá vznikla z pozemku registra 
„E“ parc. č. 506/1 – lesné pozemky o výmere 9175 m2, zapísaného na LV č. 1779, 

- parc. č. 1181/9 – záhrada o výmere 597 m2, ktorá vznikla z pozemkov registra „E“ 
parc. č. 250/502 – ostatná plocha o výmere 295 m2, parc. č. 506/1 – lesné pozemky 
o výmere 9175 m2, parc č. 507 – lesné pozemky o výmere 209 m2, parc č. 508 – ostatná 
plocha o výmere 77 m2, zapísaných na LV č. 1779, 

ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 025-M104/2012, zo dňa 22.05.2012, 
vyhotoveného spoločnosťou GEO WORK s.r.o., so sídlom Rezedová 1, Bratislava, IČO: 
40 019 446 v zmysle článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 
15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy do správy 
príspevkovej organizácie Múzea mesta Bratislavy - Antická Gerulata Bratislava – Rusovce 
za účelom realizácie Zámeru rekonštrukcie areálu Múzea mesta Bratislavy Antická 
Gerulata Bratislava – Rusovce vypracovaného v súlade s Manažment plánom 2011 –2021 
Dunajský Limes na Slovensku, Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, svetové 
dedičstvo UNESCO. 

 
 



Dôvodová správa 
 
 

PREDMET : Návrh na odňatie pozemkov v  k. ú. Rusovce a následné zverenie 
novovytvorených pozemkov v  k. ú. Rusovce do správy Múzea mesta 
Bratislavy – Antická Gerulata Bratislava - Rusovce  

 
ŽIADATE Ľ: Múzeum mesta Bratislavy – Antická Gerulata Bratislava - Rusovce 
 Gerulatská 69 
 851 10 Bratislava  
 príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy    
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
odňatie Mestskej časti Bratislava – Rusovce : 
parc. č.        druh pozemku   výmera v m2  hodnota v EUR 
135/5   zastavané plochy a nádvoria  577  11 491,74 
135/6   zastavané plochy a nádvoria        334    6 652,10 
507  lesné pozemky           209         31,35_____ 
      Spolu:       1 120 m2             18 175,19  EUR 
 
zverenie: 
nových poz. parc. č.       druh pozemku   výmera v m2  hodnota v EUR 
135/5   zastavané plochy a nádvoria  577  11 491,74 
135/6   zastavané plochy a nádvoria 334                    6 652,10 
93/2   zastavané plochy a nádvoria  304    6 054,60 
1178/27  lesné pozemky 102         15,30 
1178/26  lesné pozemky 615         92,25 
1181/9    záhrada           597___________11 890,10_____ 
      Spolu:       2529 m2  36 196,09 EUR 
 
SKUTKOVÝ STAV    
 

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov uvedených v špecifikácií pozemkov. 
Protokolom č. 52/91 zo dňa 15.10.1991 bol pozemok registra „C“ parc. č. 135 k. ú. Rusovce 
v celosti zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce. Uvedený pozemok obkolesuje 
areál Múzea mesta Bratislavy pracovisko Antická Gerulata Bratislava – Rusovce. Ministerstvo 
kultúry SR pripravuje v spolupráci s viacerými príslušnými organizáciami projekt nazvaný „riadiaci 
systém lokality Limes Romanus“, ktorého cieľom je zápis Antickej Gerulaty v Rusovciach 
a vojenskej pevnosti v Iži do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Projekt je spracovaný 
v rámci medzinárodného Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná Európa, číslo 
1CE079P4. Podmienkami pre docielenie úspešného zápisu lokality „Rímskeho tábora ( kastel ) 
v Bratislave – Rusovciach – Gerulata“  ako aj vojenskej pevnosti v Iži do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO je vytvorenie riadiaceho systému – Limes Romanus a vhodného riadiaceho 
manažment plánu. V súčasnosti je už spracovaný Manažment plán 2011 – 2021 Dunajský Limes na 
Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji. Základným cieľom vybudovania 
účinného riadiaceho systému je zachovanie jedinečnej hodnoty celého územia lokality Dunajský 
Limes na Slovensku, vrátane jej ochranného pásma.  Snahou hlavného mesta SR Bratislavy je 
podporiť iniciatívu členov riadiacej skupiny a docieliť zápis Gerulaty v Rusovciach do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO, aby široká verejnosť mala možnosť sa bližšie oboznámiť so 
súborom pamiatok antickej Gerulaty, ktorá predstavuje unikátnu zbierku nevyčísliteľnej hodnoty 
svetového kultúrneho významu.  

 
 



Všetky aktivity a úlohy stanovené Manažment plánom sa realizujú vo vzájomnej a úzkej 
spolupráce medzi hlavným mestom SR Bratislavou, mestskou časťou Bratislava – Rusovce 
a Múzeom mesta Bratislavy. Múzeum mesta Bratislavy vypracovalo Zámer a Projekt 
k rekonštrukcií areálu Múzea Antická Gerulata Bratislava v súlade s vypracovaným Manažment 
plánom projektu Dunajský Limes a pripravuje sa na vypísanie architektonickej súťaže v spolupráci 
s hlavným mestom SR Bratislavou. Cieľom rekonštrukcie je zväčšiť kapacitu a plochu múzea, 
expozičné plochy v interiéri, skvalitniť podmienky pre archeologickú základňu, zabezpečiť tiež 
požiarnu ochranu a bezpečnosť i lepšiu dostupnosť areálu múzea pre verejnosť a najmä zabezpečiť 
trvalo udržateľný rozvoj archeologickej lokality, jej prezentácie a skultúrnenie bezprostredného 
okolia múzea Antická Gerulata Bratislava – Rusovce. Hlavné mesto SR Bratislava uvedenú 
iniciatívu víta, podporuje a v súčasnosti realizuje vysporiadanie vzťahov k pozemkom situovaných 
v areáli múzea a jeho bezprostredného okolia a pripravuje sa na vypísanie súťaže.   
   Múzeum mesta Bratislavy žiadosťou zo dňa 22.03.2012 požiadalo o súčinnosť pri riešení 
rekonštrukcie areálu múzea a zároveň o zverenie vyššie opísaných novovytvorených pozemkov do 
správy Múzea mesta Bratislavy za účelom zabezpečenia lepšej dostupnosti k areálu, počíta sa aj so 
zabezpečovacou a požiarnou signalizáciou v okolí areálu, jeho samotné rozšírenie a zväčšiť 
kapacitu múzea, expozičnej plochy. Rozšírenie areálu bude realizované aj na častiach pozemku 
registra „C“ parc. č. 135 k. ú. Rusovce a pozemku registra „E“ parc. č. 507 k. ú. Rusovce, ktoré 
hlavné mesto SR Bratislava navrhuje odňať Mestskej časti Bratislava – Rusovce a zveriť Múzeu 
mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – Rusovce. Mestská časť Bratislava ako člen riadiacej 
skupiny súhlasí a podporuje iniciatívu Múzea mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – 
Rusovce. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce prijalo Uznesenie č. 183, zo 
dňa 19.04.2012, ktorým schválilo odňatie častí pozemkov.    
 Podľa článku čl. 84 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s čl. 28 
písm. n) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy môže hlavné mesto SR Bratislava odňať správu 
majetku zvereného mestským častiam, ktorý potrebuje hlavné mesto SR Bratislava pre plnenie 
samosprávnych funkcií celomestského charakteru na zabezpečenie ochrany kultúrnych pamiatok. 
Následne navrhujeme podľa článku 85 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 15.12.2011 
o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zveriť novovytvorené 
nehnuteľnosti do správy príspevkovej organizácie Múzea mesta Bratislavy - Antická Gerulata 
Bratislava – Rusovce za účelom realizácie Zámeru rekonštrukcie areálu Múzea mesta Bratislavy 
Antická Gerulata Bratislava – Rusovce vypracovaného v súlade s Manažment plánom 2011 –2021 
Dunajský Limes na Slovensku, Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, svetové dedičstvo 
UNESCO. 
  
 
 
 
 





































 
Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  
číslo: 11 88 0385 12 00 

  
 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Mestská časť Bratislava – Rusovce  
    Vývojová 8, 851 10 Bratislava 59  
    zastúpená starostom Dušanom Antošom 
    IČO: 00 304 611 
 
 
 

Článok 1 
 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku registra „C“ parc. č. 
135 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1886 m2, zapísaného na LV č. 1 a pozemku 
registra „E“ parc. č. 507 – lesné pozemky o výmere 209 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV 
č. 1779. Predmetné pozemky boli zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Rusovce na 
základe protokolu č. 52/1991, zo dňa 15.10.1991. Celková hodnota zverených pozemkov 
predstavuje sumu 37 593,80 Eur.  Zverené pozemky v súčasnosti susedia s areálom Múzea 
mesta Bratislavy pracovisko Antická Gerulata Bratislava – Rusovce. 
 

Článok 2 
 V súlade s Manažment plánom projektu Dunajský Limes v rámci medzinárodného 
Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná Európa, č. 1CE079P4, ktorého cieľom 
je úspešný zápis lokality „Rímskeho tábora (kastel) v Bratislave – Rusovciach – Gerulata“ 
ako aj vojenskej pevnosti v Iži do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO vypracovalo 
Múzeum mesta Bratislavy Zámer a Projekt k rekonštrukcií areálu Múzea Antická Gerulata 
Bratislava a pripravuje sa na vypísanie architektonickej súťaže. Cieľom rekonštrukcie je 
zväčšiť kapacitu a plochu múzea, expozičné plochy v interiéri, skvalitniť podmienky pre 
archeologickú základňu, zabezpečiť tiež požiarnu ochranu a bezpečnosť i lepšiu dostupnosť 
areálu múzea pre verejnosť a najmä zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj archeologickej 
lokality, jej prezentácie a skultúrnenie bezprostredného okolia múzea Antická Gerulata 
Bratislava – Rusovce.  
 

Článok 3 
 Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Rusovce 
a v súčinnosti s Múzeom mesta Bratislavy dalo vypracovať Geometrický plán č. 
025/M104/2012, zo dňa 22.05.2012 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom 
v k. ú. Rusovce. Geometrickým plánom č. 025/M104/2012, zo dňa 22.05.2012, vyhotoveným 
Ing. Petrom Horňákom, GEO WORK, Rezedova 1, Bratislava, IČO: 40 019 446 boli 
vytvorené nové pozemky registra „C“  parc. č. 135/5 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 
577 m2 a parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 334 k. ú. Rusovce, ktoré 
vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 135 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1886 m2, 
k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1.  
 
 
 
 



 
 

Článok 4 
Hlavné mesto SR Bratislava potrebuje na plnenie samosprávnych funkcií 

novovytvorené pozemky k. ú. Rusovce špecifikovaných v čl. 3 tohto protokolu. Z dôvodu 
zabezpečenia ochrany kultúrnych pamiatok v súlade s článkom 84 ods. 1 písm. d) Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s čl. 28 písm. n) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy hlavné mesto SR Bratislava týmto odníma mestskej časti Bratislava – Rusovce 
správu k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Rusovce: 

 
parc. č.       druh pozemku   výmera v m2  hodnota v EUR 
135/5          zastavané plochy a nádvoria                        577                11 491,74 
135/6          zastavané plochy a nádvoria                    334____      6 652,10____ 

     Spolu:         911 m2               18 143,80  EUR  
 
ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 025/M104/2012, zo dňa 22.05.2012, 

vyhotoveného Ing. Petrom Horňákom, GEO WORK, Rezedova 1, Bratislava, IČO: 40 019 
446 z pozemku registra „C“ parc. č. 135 – zastavané plochy a nádvorie o výmer 1886 m2, k. ú. 
Rusovce, zapísaného na LV č. 1 a správu k pozemku registra „E“ v k. ú. Rusovce: 

 
 parc. č.       druh pozemku  výmera v m2  LV    hodnota v EUR 
507          lesné pozemky                       209                   1779                           31,34  Eur  

 
Článok 5 

 K fyzickému odovzdaniu pozemkov v prospech hlavného mesta SR Bratislavy 
nedôjde. Hlavné mesto SR Bratislava predmet odňatia preberá dňom podpísania protokolu 
poslednou zo zmluvných strán.  
 

Článok 6 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce prijalo Uznesenie č. 183, 
zo dňa 19.04.2012, ktorým schválilo odňatie pozemkov pre účely rozšírenia areálu Múzea 
mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava - Rusovce. Odňatie novovytvorených pozemkov 
parc. č. 135/5 a parc. č. 135/6 k. ú. Rusovce a odňatie pozemku registra „E“ parc. č. 507 k. ú. 
Rusovce schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 
....../2012, zo dňa 28.06.2012. 

Článok 7 
 Protokol nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.  

Protokol sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 
strana  dostane tri exempláre.  

Článok 8 
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 

námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
 

V Bratislave, dňa ...............................  V Bratislave, dňa ................................... 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
Za hlavné mesto SR Bratislavu    Za Mestskú časť Bratislava – Rusovce 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k          Dušan   A n t o š  
        primátor                   starosta  



Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov  

číslo: 11 88 0386 12 00 
 
 

VLASTNÍK:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava  
    zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 
    IČO: 00 603 481 
 
 
SPRÁVCA:   Múzeum mesta Bratislavy   
    Radničná 1, 815 18 Bratislava  
    zastúpené riaditeľom PhDr. Petrom Hyrossom 
    IČO: 00 179 744 
 
 

Článok 1 
 

 Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov registra „C“ parc. č. 
135 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 1886 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1, 
parc. č. 93 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 2857 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV 
č. 1, pozemkov registra „E“ parc. č. 506/1 – lesné pozemky o výmere 9175 m2, k. ú. Rusovce, 
zapísaného na LV č. 1779, parc. č. 508 – ostatná plocha o výmere 77 m2, k. ú. Rusovce, 
zapísaného na LV č. 1779 a parc. č. 250/502 – ostatná plocha o výmere 295 m2, k. ú. 
Rusovce, zapísaného na LV č. 1779. Uvedené pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti areálu Múzea mesta Bratislavy, pracovisko Antická Gerulata Bratislava – Rusovce.  
 

Článok 2 
 

 Predmetom zverenia sú novovytvorené pozemky registra „C“ , k. ú. Rusovce, a to:  
- parc. č. 135/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 577 m2, ktorá vznikla z 

pozemku registra „C“ parc. č. 135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1886 
m2, zapísaného na LV č. 1, 

- parc. č. 135/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 334 m2, ktorá vznikla z 
pozemku registra „C“ parc. č. 135 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1886 
m2, zapísaného na LV č. 1,  

- parc. č. 93/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2, ktorá vznikla 
z pozemku registra „C“ parc. č. 93 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2857 
m2, zapísaného na LV č. 1, 

- parc. č. 1178/27 – lesné pozemky o výmere 102 m2, ktorá vznikla z pozemku 
registra „E“ parc. č. 506/1 – lesné pozemky o výmere 9175 m2, zapísaného na LV 
č. 1779, 

- parc. č. 1178/26 – lesné pozemky o výmere 615 m2, ktorá vznikla z pozemku 
registra „E“ parc. č. 506/1 – lesné pozemky o výmere 9175 m2, zapísaného na LV 
č. 1779, 

- parc. č. 1181/9 – záhrada o výmere 597 m2, ktorá vznikla z pozemkov registra 
„E“ parc. č. 250/502 – ostatná plocha o výmere 295 m2, parc. č. 506/1 – lesné 
pozemky o výmere 9175 m2, parc č. 507 – lesné pozemky o výmere 209 m2, parc 
č. 508 – ostatná plocha o výmere 77 m2, zapísaných na LV č. 1779, 

ktoré vznikli podľa Geometrického plánu č. 025-M104/2012, zo dňa 22.05.2012, 
vyhotoveného Ing. Petrom Horňákom, spoločnosť GEO WORK, Rezedová 1, Bratislava, 
IČO: 40 019 446. 

 



Článok 3 
 

Uvedené novovytvorené pozemky špecifikované v čl. 2 tohto protokolu sa zverujú do 
správy Múzea mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – Rusovce, za účelom realizácie 
Zámeru rekonštrukcie areálu Múzea mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – Rusovce 
vypracovaného v súlade s Manažment plánom 2011 –2021 Dunajský Limes na Slovensku, 
Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, svetové dedičstvo UNESCO. Múzeum mesta 
Bratislavy vypracovalo Zámer a Projekt k rekonštrukcií areálu Múzea Antická Gerulata 
Bratislava v súlade s vypracovaným Manažment plánom projektu Dunajský Limes 
a pripravuje sa na vypísanie architektonickej súťaže. Cieľom rekonštrukcie je zväčšiť 
kapacitu a plochu múzea, expozičné plochy v interiéri, skvalitniť podmienky pre 
archeologickú základňu, zabezpečiť tiež požiarnu ochranu a bezpečnosť i lepšiu dostupnosť 
areálu múzea pre verejnosť a najmä zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj archeologickej 
lokality, jej prezentácie a skultúrnenie bezprostredného okolia múzea Antická Gerulata 
Bratislava – Rusovce. 

Článok 4 
 

 Zverenie predmetných nehnuteľností sa realizuje v súlade s článkom 85 Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy v spojení s § 4 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 18/2011, zo dňa 15.12.2011 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy do správy príspevkovej organizácie Múzea mesta Bratislavy - 
Antická Gerulata Bratislava – Rusovce, ktorá bude na základe tohto protokolu vykonávať 
správu pozemkov uvedených v čl. 2 tohto protokolu tak, aby vlastníkovi hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.  
 

Článok 5 
 

 K fyzickému odovzdaniu pozemkov nedôjde, nakoľko Múzeum mesta Bratislavy – 
Antická Gerulata Bratislava - Rusovce stav pozemkov pozná a v takomto stave ich preberá 
dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán.  
 

Článok 6 
 

 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo zverenie 
novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce Uznesením č. ..../2012, zo dňa 28.06.2012. 

Protokol nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.  
 

Článok 7 
 

 Protokol sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá 
strana  dostane tri exempláre.  

Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne 
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
V Bratislave, dňa ...............................  V Bratislave, dňa ................................... 
 
Odovzdávajúci:      Preberajúci: 
Za hlavné mesto SR Bratislavu    Za Múzeum mesta Bratislavy  
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––-  –––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Milan   F t á č n i k          Peter   H y r o s s  
        primátor                 riaditeľ  













 


