Protokol č. 11 88 0224 15 00
o zverení majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich
práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom.
IČO 603 481
ako odovzdávajúci

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava – Petržalka
Kutlíkova ul. č. 17, 852 12 Bratislava
zastúpená starostom Ing. Vladimír Bajan
IČO: 00603201
ako preberajúci

Článok 1
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava Petržalka sú stavebné objekty stavby:
„Športoviská v Petržalke - Detský areál Veľký Draždiak“, nachádzajúce sa na pozemkoch
parc. č. 2844/25 a parc. č. 2844/26 v k. ú. Petržalka, a to:
OA-01 - športové hracie zostavy
OA-02 - lezecká stena
OA-03 - oplotenie
OA-04 - sklad náradia
OK-01 - pešie komunikácie
OS-06 - sadové úpravy
OV-02 - vnútroareálové exterierové vodovodné rozvody
OE-01 - prípojka elektro
OE-02 - vnútroblokové exterierové elektro rozvody a zariadenia
OE-03 - interierové svetelné a zásuvkové elektro rozvody a zariadenia,
v hodnote:
obstarávacia hodnota ..................................180 425,88 Eur
oprávky...........................................................31 875,26 Eur, (mesačný odpis .........300,71 Eur)
zostatková hodnota k 31.3.2015.................. 148 550,62 Eur
Článok 2
Majetok sa zveruje do správy mestskej časti za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby
a správy objektov.
Zverenie majetku do správy mestskej časti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 9.4.2015 uznesením č. 95/2015.

Článok 3
1) Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy, bremená,
ani iné právne povinnosti.
2) Majetok sa bezodplatne zveruje do správy Mestskej časti Bratislava–Petržalka
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl.
82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
3) Majetok sa odovzdá do správy preberajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto protokolu, o čom bude spísaný záznam.
4) Mestská časť Bratislava–Petržalka na základe tohto protokolu je povinná vykonávať
správu majetku v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a platných
predpisov tak, aby vlastníkovi, hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislav, nevznikla
žiadna škoda.
Článok 4
1) Tento protokol č. 11 88 0224 15 00 o zverení majetku sa povinne zverejňuje podľa §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2) Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
Článok 5
Protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava si ponechá 7 exemplárov a Mestská časť Bratislava–Petržalka 3
exempláre.
Článok 6
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 9.6.2015

V Bratislave, dňa 18.5.2015

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za Mestskú časť Bratislava–Petržalka

v. r.
–––––––––––––––––––––––––
JUDr. Ivo Nesrovnal

v. r.
–––––––––––––––––––––––Ing. Vladimír Bajan

primátor

starosta

