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NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

uzatvorenie Dodatku č. 11 88 0934 06 01 k Protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo
dňa 1.12.2006 do správy Gerium, Pri trati 47, Bratislava.

Dôvodová správa
PREDMET

:

Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú.
Ružinov,
parc. č. 15288/2, 15288/86, 15288/94,15288/95
do správy zariadenia pre seniorov Gerium

ŽIADATELIA

:

Oddelenie sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava

ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV
parc. č.
druh pozemku
výmera v m2
LV
15288/2
zastavané plochy a nádvoria
883
15288/86
zastavané plochy a nádvoria
1 300
15288/94
zastavané plochy a nádvoria
479
15288/95
zastavané plochy a nádvoria
59
____________________________________________________________________________
spolu:
2 721 m2

Pozemky registra „C“ KN sú zapísané na LV č. 1201, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy.
SKUTKOVÝ STAV
Oddelenie sociálnych vecí magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy listom č. MAGS
OSV 40660/2011-139506/208 zo dňa 14.3.2011 a mestská rozpočtová organizácia Gerium so
sídlom Pri trati 47, Bratislava, listom č. G/2012 zo dňa 20.9.2012 požiadali o aktualizáciu –
doplnenie protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy
a sním súvisiacich práv a záväzkov do správy Gerium v nadväznosti na zrealizovanú nadstavbu
a prístavbu a rekonštrukciu objektu: Zariadenia pre seniorov na Smolníckej ul. č. 3
v Bratislave. Stavba po rekonštrukcii bola zameraná geometrickým plánom č. 7/2011, podľa
ktorého pozemok parc. č. 15288/2, na ktorom sa nachádza stavba súp. č. 110, má výmeru
883 m2. Gerium má zverený pozemok parc. č. 15288/2 vo výmere 595 m2. Dvor, parkoviská
a záhrada zariadenia pre seniorov na Smolnickej ul. č. 3 sa nachádzajú na pozemkoch parc. č.
15288/86, parc. č. 15288/94 a parc. č.15288/95, v k.ú. Ružinov, ktoré neboli predmetom
zverenia. Po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov sa zosúlaďuje skutočný stav
užívania pozemkov s protokolom o zverení majetku do správy
mestskej rozpočtovej
organizácie Gerium, ktorá je podľa zriaďovacej listiny zariadením pre seniorov.

Dodatok č. 11 88 0934 06 01
k protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy domova
dôchodcov GERIUM
číslo:
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom
IČO: 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Gerium
Pri trati 47, 821 06 Bratislava
Zastúpené riaditeľkou
PhDr. Miroslavou Čerbovou
ako preberajúci

Týmto dodatkom sa mení Článok 1 protokolu o zverení pozemkov Zariadeniu
opatrovateľskej služby Smolnícka č. 3 nasledovne:
- pozemok parc. č. 15288/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 883 m2.........43 965,36 €
- pozemok parc. č. 15288/86 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 300 m2.....135 962,00 €
- pozemok parc. č. 15288/94 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 479 m2.......23 849,84 €
- pozemok parc. č. 15288/95 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2..........2 937,66 €

Ostatné časti protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy domova
dôchodcov GERIUM sa nemenia.
V prípade zmeny účelu využitia predmetu zverenia je správca povinný predmet tohto
protokolu odovzdať do správy hlavného mesta SR Bratislava, ak sa účastníci tohto protokolu
nedohodnú inak.
Tento dodatok k protokolu o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Dodatok k protokolu nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.11 88 0934 06 01 k protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení
nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich

práv a záväzkov do správy domova dôchodcov GERIUM sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch,
s platnosťou originálu, z ktorých každá strana dostane päť vyhotovení.

V Bratislave, dňa ...............................

V Bratislave, dňa ...................................

Odovzdávajúci:
Za hlavné mesto SR Bratislavu

Preberajúci:
Gerium

–––––––––––––––––––––––––––––Milan F t á č n i k
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––PhDr. Miroslava Čembová
riaditeľka

Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení majetku hlavného mesta SR
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej rozpočtovej
organizácii Gerium
Kód uzn.: 5.1

Uznesenie č. 664/2012
zo dňa 11. 10. 2012
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť Dodatok č. 11 88 0934 06 01 k Protokolu č. 11 88 0934 06 00 o zverení
nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo
dňa 1. 12. 2006, do správy mestskej rozpočtovej organizácii Gerium, Pri trati 47, Bratislava.
---

