Protokol č. 11 88 0223 15 00
o odňatí správy majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
ODOVZDÁVAJÚCI:

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného
mesta SR Bratislavy, mestská príspevková organizácia
Junácka 4, 831 04 Bratislava
zastúpená riaditeľom Ing. Jozefom Chynoranským
IČO: 00179663

PREBERAJÚCI:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 17330190

Článok 1
Predmetom odňatia majetku zo správy mestskej príspevkovej organizácie Správy
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, 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
1) Správa majetku sa odníma v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy číslo 95/2015 zo dňa 9. 4. 2015.
2) Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete odovzdania neeviduje žiadne finančné
záväzky a pohľadávky k dátumu odovzdania, týkajúce sa predmetu odovzdania.

Článok 3
Majetok sa odovzdá do správy preberajúceho do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
tohto protokolu. Záznam o odovzdaní a prevzatí predmetu odňatia bude spísaný ku dňu
odovzdania majetku, kedy odovzdávajúci odovzdá preberajúcemu najmä nasledovné doklady:
1. Stavebné povolenie č. UKSP-2144-TX1/2006/-Kb-49 zo dňa 10.4.2006 vydané mestskou
časťou Bratislava-Petržalka,
2. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - OK-01 pešie komunikácie – vnútroareálový
chodník – ozn. 12-06/5748/DG-2/7/Gr zo dňa 3.5.2006,
3. Zápis z odovzdania a prevzatia stavebného objektu alebo prevádzkového súboru alebo ich
častí - objektov uvedených v čl. 1 tohto protokolu,
4. Kolaudačné rozhodnutie č. UKSP 6863-TX3/2006-Kb-47 zo dňa 1.6.2006 vydané
mestskou časťou Bratislava pre objekty: OA-01, OA-02, OA-03, OA-04,OS-06, OV-02, OE01, OE-02, OE-03,
5. PD skutočného vyhotovenia,
6. Dokladová časť – certifikáty a vyhlásenia o zhode,
7. Dokladová časť ku športovým hracím zostavám.
Článok 4
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Článok 5
Tento protokol o odňatí správy majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Protokol č. 11 88 0223 15 00 je vyhotovený v 10-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné
mesto SR Bratislava obdrží 7 exemplárov a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
obdrží 3 exempláre.
Článok 7
Strany po prečítaní protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali.
V Bratislave, dňa 12.5.2015

V Bratislave, dňa 8.6.2015

Odovzdávajúci:
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení hl. mesta SR Bratislavy

Preberajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava:

v. r.
______________________
Ing. Jozef Chynoranský
riaditeľ organizácie

v. r.
__________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hl. m. SR Bratislavy

