Protokol č. 118802351900
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Čunovo
(ďalej aj ako „protokol“)
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „odovzdávajúci““)

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Čunovo
Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
zastúpená starostkou Gabrielou Ferenčákovou
IČO: 00 641 243
(ďalej aj ako “preberajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Čunovo je pozemok vedený
v registri „C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúci sa v rámci
areálu kaštieľa a sýpok v Čunove, v k. ú. Čunovo, zapísaný na LV č. 767 nasledovne:
parc. č. 543/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 710 m²
v obstarávacej cene 113 722,42 Eur,
(ďalej aj ako “predmet zverenia”)
2. Celková hodnota zverovaného pozemku predstavuje sumu 113 722,42 Eur.
Článok 2
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
....................... Uznesením č. ....................... schválilo zverenie pozemku špecifikovaného
v článku 1 v bode 1. tohto protokolu v súlade s článkom 82 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Čunovo, za účelom uskutočnenia rekonštrukcie,
vybudovania a revitalizácie vonkajšieho záhradno-parkového areálu a za účelom participácie na
projekte regionálneho ekocentra v objekte národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa, sýpky
a priľahlých pozemkov v súlade s Akčným plánom Bratislavského samosprávneho kraja projekt
č. OCRaK_14 Vybudovanie ekocentra v Čunove, s podmienkami:
a) nedôjde k predaju zverovaného pozemku zo strany mestskej časti Bratislava –
Čunovo,
b) protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 30 dní
odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy.

Článok 3
1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby vlastníkovi Hlavnému mestu Slovenskej
republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
2. Preberajúci sa zaväzuje, že z jeho strany nedôjde k predaju predmetu zverenia.
Článok 4
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 5
K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu
zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu.
Článok 6
1. Tento protokol sa vyhotovuje v desiatich (10) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
pre preberajúceho v štyroch (4) exemplároch a v šiestich (6) exemplároch pre
odovzdávajúceho.
2. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa ...............

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

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava – Čunovo

–––––––––––––––––––––––––––––Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

–––––––––––––––––––––––––––––––––Gabriela Ferenčáková
starosta

