Protokol č. 11 88 0500 18 00
o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy
Mestskej časti Bratislava - Petržalka
( ďalej len „protokol“ v príslušnom tvare)

Odovzdávajúci:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603481

Preberajúci:
sídlo:
V zastúpení:
IČO:

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Vladimír Bajan, starosta
00603201

Článok 1
Predmetom zverenia majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do
správy Mestskej časti Bratislava – Petržalke je stavebný objekt v katastrálnom území Petržalka vo
výlučnom vlastníctve odovzdávajúceho:
•

SO 201.1 Spomaľovací retardér zrealizovaný na pozemkoch registra „E“ katastra
nehnuteľností p.č. 5492, 5486 evidovaných na liste vlastníctva č. 4833
(ďalej aj ako „stavebné objekty“ alebo „predmet zverenia“ v príslušnom tvare )

Pozemky, na ktorých sú stavebné objekty zrealizované, sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislava.
Stavebné objekty boli vybudované v súvislosti so stavbou:
Stavba:

Supermarket BILLA, Námestie hraničiarov, Bratislava

Miesto:

Bratislava, Mestská časť Bratislava – Petržalka, k.ú. Petržalka,

Stavebné povolenia :
č. 7790/2015/12-OURaD/Ma-3 zo dňa 30.10.2015
právoplatné dňa: 7.12.2015
vydal: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
pre stavebný objekt SO 201.1 Spomaľovací retardér
Kolaudačné rozhodnutia :
č. 10632/2016/12-OURaD/Ma-6 zo dňa 14.12.2016
právoplatné dňa: 19.12.2016
Strana 1 z 3

vydané: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5
pre stavebný objekt SO 201.1 Spomaľovací retardér
Charakteristika, špecifikácia a rozsah:
SO 201-1 Spomaľovací retardér
Predmetom stavebného objektu je spomaľovací retardér na miestnej komunikácií III. triedy –
Námestie hraničiarov, navrhnutý ako priechod pre chodcov spolu so súvisiacim vodorovným
a zvislým dopravným značením.
Retardér: 46 m2
Úprava chodníka: 54 m2
Celková plocha : 100 m2
Záručná doba na všetky stavebné objekty je 60 mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy
o bezodplatnom prevode stavebných objektov č. 05 88 00930 1700 t.j. od 18.6.2018
Článok 2
1.
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 Bratislavy, ako veci
miestneho významu potrebné na plnenie úloh miestnej samosprávy, na rozvoj a zveľadenie
mestskej časti.
2.
Za deň zverenia majetku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia obojstranne
podpísaného protokolu na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.
3.

Na predmete zverenia neviaznu žiadne práva tretích osôb.

4.

Predmet zverenia sa zveruje do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka bezodplatne.

5.

K fyzickému odovzdaniu nedôjde, nakoľko je predmet zverenia preberajúcemu známy.

6.
Predmet zverenia je zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Petržalka okamžite po
jeho nadobudnutí do majetku obce a neprichádza ku schodkom hospodárenia.

Článok 3
Hodnota predmetu zverenia:
SO 201.1 Spomaľovací retardér: 15 000 €
Hlavné mesto SR Bratislava nevykonávalo odpisy z hodnoty predmetu zverenia.
Článok 4
1.

Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2.
Protokol je vyhotovený v 9-tich rovnopisoch, preberajúci obdrží 4 exempláre a
odovzdávajúci 5 exemplárov.
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3.

Súčasťou protokolu je nasledovná dokumentácia:
•
•
•
•
•
•

Stavebné povolenie č. 7790/2015/12-OURaD/Ma-3 zo dňa 30.10.2015
Kolaudačné rozhodnutie č. 10632/2016/12-OURaD/Ma-6 zo dňa 14.12.2016
Dokumentácia skutočného realizovania stavby
Záznam č. 2016 1119 o prevzatí geodetickej dokumentácie do DTMMB
Záznam z Technickej obhliadky zo dňa 29.3.2018 od príslušného správcu - Mestskej časti
Bratislava - Petržalka
Súhlas príslušného správcu - Mestskej časti Bratislava – Petržalka so správou zo dňa
16.06.2018

4.
Protokol sa zverejňuje podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ustanovenia § 47a
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho prvého
zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán.
5.
Strany si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 04. 07. 2018
Odovzdávajúci:

Preberajúci:

v.r.

v.r.

-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ing. Vladimír Bajan, starosta
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