P r o t o k o l č. 11 88 0141 14 00
o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti
Bratislava – Petržalka
__________________________________________________________________________
Odovzdávajúci :

Hlavné mesto SR Bratislava
zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom CSc.
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO : 603 481

Preberajúci

Mestská časť Bratislava – Petržalka
zastúpená starostom Ing. Vladimírom Bajanom
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO : 603 201

:

Čl. 1
Predmet zverenia
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka je :
Časť stavebného objektu SO 02.04 Stavebná úprava chodníka pozdĺž zjazdu
z Panónskej cesty ako súčasť stavby : „Digital Park II. Einsteinova ul., Bratislava,“
vybudovaná na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 4703/15 katastrálne
územie Petržalka, ktorý bol oddelený v zmysle geometrického plánu č. 3-6/2014,
vypracovaný firmou GeosK Stanislav Just, IČO: 47415738, úradne overeného dňa
16.06.2014 a na časti pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 5105/531
katastrálne územie Petržalka, ktorý bol oddelený v zmysle geometrického plánu č. 2-6/2014,
vypracovaný firmou GeosK Stanislav Just, IČO: 47415738, zo dňa 09.06.2014. Rozsah
zverovanej časti stavebného objektu je zrejmý z grafickej prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto protokolu. Realizovaný stavebný objekt bol skolaudovaný na základe
rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ako špeciálneho stavebného úradu č : 12–
09/06745/DG2/GR,Za-3 zo dňa 27.05.2009, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňom
29.05.2009.
Popis stavebného objektu :
V rámci realizovaného stavebného objektu SO 02.04 bol vybudovaný nový chodník pre
peších v šírke 2,0 m popod estakádou Panónskej cesty, po obvode nového realizovaného
parkoviska s napojením na chodník na Zadunajskej ulici a chodník smerom k Röntgenovej
ulici v dĺžke cca 165 m na ploche 361 m2.
Poznámka :
Časť stavebného objektu, ktorou bola vykonaná stavebná úprava časti chodníka pre
peších pozdĺž klesajúcej vetvy mimoúrovňovej križovatky v priemernej šírke 3,0 m na
ploche 359 m2, s možnosťou občasného prejazdu vozidiel ostáva v priamej správe Oddelenia
správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Čl. 2
Majetok sa zveruje mestskej časti Bratislava – Petržalka, v súlade so zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a s Čl. 82 ods.(1) písmeno b) Štatútu hlavného mesta SR
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Bratislavy, ako veci miestneho významu potrebné na plnenie úloh miestnej samosprávy, na
rozvoj a zveľadenie mestskej časti, ako miestne komunikácie III. a IV. triedy, verejné
priestranstvá, verejná zeleň, parky.
Predmet zverenia sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka
bezodplatne. K fyzickému odovzdaniu nedôjde, nakoľko je predmet zverenia preberajúcemu
známy.
Čl. 3
Hodnota predmetu zverenia
Hodnota zverovanej časti SO 02.04 je : 27 002,26 €
Hlavné mesto SR Bratislava nevykonávalo odpisy z hodnoty predmetu zverenia.
Čl. 4
1. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Protokol sa vyhotovuje v 9-tich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci dostane 5 a preberajúci 4 vyhotovenia.
3. Súčasťou protokolu sú i nasledovné doklady:
• Dokumentácia skutočného vyhotovenia SO 02.04 Úprava chodníka
• Kópia právoplatného stavebného povolenia k SO 02.04
• Kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k SO 02.04
• Kópia geometrického plánu č. 3-6/2014, úradne overeného dňa 16.06.2014
• grafická situácia zverených plôch
4. 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.
Čl. 5
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 21.11.2014

V Bratislave dňa 19.11.2014

Odovzdávajúci :

Preberajúci :

v.r.

v.r.

___________________________________________

____________________________________

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zast., doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
primátor hl.mesta SR Bratislavy

Mestská časť Bratislava – Petržalka
zast., Ing. Vladimír Bajan
starosta mestskej časti
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