Protokol č. 11 88 0409 18 00
o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním
súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
(ďalej aj ako „protokol“)
VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „odovzdávajúci““)

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava–Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
zastúpené starostom Ing. Vladimírom Bajanom
IČO: 00 603 201
(ďalej aj ako “preberajúci“)
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
1. Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním
súvisiacich práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Petržalka je pozemok v registri
„C“ KN vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúci sa na ulici
Blagoevova Bratislava, využívaný ako verejná zeleň, v k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č.
4833 nasledovne:
parc. č. 527 – ostatné plochy vo výmere 1362 m²
v obstarávacej cene ....................................................................... 6 781,53 Eur,
(ďalej aj ako “predmet zverenia”)
2. Celková hodnota zverovaného pozemku predstavuje sumu .............6 781,53 Eur.
Článok 2
1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
28.06.2018 Uznesením č. 1199/2018 schválilo zverenie pozemku špecifikovaného
v článku 1 v bode 1. tohto protokolu v súlade s článkom 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta
SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka, za účelom vybudovania
nového verejného ihriska pre deti a dospelých prispôsobeného pre ľudí s hendikepom,
ktoré bude obsahovať hracie panely, fitnes prvky, mobiliár, zeleň, celé ihrisko bude
oplotené a správu ihriska spolu s pozemkom registra „C“ KN parc. č. 527 k. ú. Petržalka
bude zabezpečovať mestská časť Bratislava-Petržalka s podmienkami:
a) nedôjde k predaju zverovaného pozemku a vybudovaného ihriska zo strany
mestskej časti Bratislava–Petržalka,
b) mestská časť Bratislava–Petržalka vybuduje na predmete zverenia nové ihrisko,
z kapitálových prostriedkov mestskej časti Bratislava-Petržalka,
c) mestská časť Bratislava–Petržalka zabezpečí správu zvereného pozemku
a vybudovaného nového ihriska počas celej doby zverenia,

d) protokol o zverení nehnuteľného majetku bude preberajúcim podpísaný do 30 dní
odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.
Článok 3
1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy tak, aby vlastníkovi Hlavnému mestu Slovenskej
republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.
2. Preberajúci sa zaväzuje, že z jeho strany nedôjde k predaju predmetu zverenia ani
k predaju nového ihriska.
3. Preberajúci sa zaväzuje, že z kapitálových prostriedkov mestskej časti BratislavaPetržalka vybuduje na predmete zverenia nové ihrisko v lehote najneskôr do 31.12.2019,
4. Preberajúci zabezpečí správu zvereného pozemku špecifikovaného v čl. 1 ods. 1 tohto
protokolu a vybudovaného nového ihriska počas celej doby zverenia.
Článok 4
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento 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.
Článok 5
K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu
zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu.
Článok 6
1. Tento protokol sa vyhotovuje v desiatich (10) rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho
pre preberajúceho v štyroch (4) exemplároch a v šiestich (6) exemplároch pre
odovzdávajúceho.
2. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a
obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa: 06.08.2018

V Bratislave dňa: 13.07.2018

Odovzdávajúci:
Hlavné mesto SR Bratislava

Preberajúci:
Mestská časť Bratislava-Petržalka

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

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

