P R O T O K O L č. 241/01/0007/2017/11
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Fitpark Žitavská“ - na ZŠ Žitavská
v MC Bratislava - Vrakuňa

I. Účastníci
O dovzdávajúca stran a:

zastúpený:

P reberajú ca stran a:

zastúpený:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava
PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
primátor Hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania
V súlade splnením uznesenia č.846/2017 zo dňa 02.06.2017, ktorým bol schválený
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017, boli pre príspevkovú organizáciu
Generálny investor Bratislava vyčlenené finančné prostriedky 12 500 Eur na realizáciu
detského ihriska - „F itp a rk Ž itavská“ .
Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe
splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní „F itp a rk Ž itavská“ .
Ide o 3 exteriérové fitnes zariadenia pre deti a 1 street workoutovú zostavu, ktorých realizáciu
zabezpečil Generálny investor Bratislavy na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR
Bratislava zo dňa 15.06.2017. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do
majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy strane označenej ako preberajúca.

IIL Predmet odovzdania
Predmetom odovzdania a prevzatia je fitpark v areáli ZŠ Žitavská pozostávajúci z 1
Street workoutovej zostavy (hrazda, bradlá, zvislý rebrík) a 3 exteriérových fitnes zariadení (1.
sed-ľah a precvičovanie chrbta, 2. precvičovanie nôh, 3. bicykel a stepper) pre deti s
bezpečnostnou dopadovou plochou z gumených rohoží.

M iesto stavby:

Bratislava, Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
k.ú. Vrakuňa, pare. č. 3609/2

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Zhotovitel’:

DEXTRADE Žilina, s.r.o.
Kamenná 9
010 01 Žilina

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne 10/2017.

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku
Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčleňuje podľa organizačných
útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia s p rá w nehnuteľností —referát správy a inventarizácie majetku
Názov majetku

suma v eur

dodávka a montáž detských exteriérových fit strojov a cvičebnej zostavy
v celkovej hodnote v €

11 959,80

slovom: jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatdeväť eur a osemdesiat centov

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia
V súlade s či. II. tohto protokolu Generálny investor Bratislavy vecne odovzdáva a
Hlavné mesto SR Bratislava preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohoto
protokolu dňom podpísania protokolu zmluvnými stranami. Uvedeným dňom prechádza
vlastníctvo dodaného a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu
so všetkými právami a povinnosťami vlastníka a správcu.
Súčasne sa nadobúdacia hodnota budovy - stavby podľa či. V. odpisuje z účtu
rozostavanosti 042 odovzdávajúcej organizácie.

VI. Ostatné ustanovenia
Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán.
Tento protokol bol vyhotovený v desiatich rovnopisoch. Hlavné mesto SR Bratislava
obdrží šesť rovnopisov a Generálny investor Bratislavy štyri vyhotovenia rovnopisov tohto
protokolu.
Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady v dvoch vyhotoveniach podľa
prílohy č. 1, ktoré Generálny investor Bratislavy dňom podpisu odovzdá preberajúcemu:
Hlavnému mestu SR Bratislava.

Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom
odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so
všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa 29.11.2017

V Bratislave dňa 18.12.2017

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

v. r.

PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ

v. r.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor Hl. mesta SR Bratislavy

Príloha Č. 1

k p ro to k o lu č. 241/01/0007/2017/11 o v ecnom o d o vzdaní a p revzatí
d o k o n čen ej stav b y „ F itp a rk Ž itav sk á“ n a ZŠ Žitavská l, MČ
Vrakuňa.

Z oznam dokladov, k to ré v d voch vyhotoveniach odovzdáva s tr a n a odo v zd áv ajú ca stran e
preberajúcej.
- kópia pinom ocenstva zo dňa 15.06.2017
- kópia Zmluvy o dielo č. 34/2017 zo dňa 18.08.2017
- oznámenie k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 21.08.2017
- schematické rozmiestnenie prvkov
- informatívna kópia z m apy so zakreslením jednotlivých prvkov
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 13.10.2017
- faktúra č. 973378 zo dňa 13.10.2017
- katalógový list hracieho prvku (workout zostava Kentucky XS)
- katalógový list hracieho prvku (precvičovanie nôh)
- katalógový list hracieho prvku (sed-ľah a precvičovanie chrbta)
- katalógový list hracieho prvku (bicykel a stepper)
- vyhlásenie o zhode - certifikát (workout)
- vyhlásenie o zhode - certifikát (vonkajšie detské zariadenia)
- certifikát typu výrobku (workout)
- certifikát typu výrobku (povrch detského ihriska tlmiaci náraz)
- návod na revízie, kontrolu, údržbu a servis vonkajších posilňovacích strojov (stacionárnych
tréningových zariadení
- všeobecný návod n a použitie
- záručný list

