P R O T O K O L č. 551/2018
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Montáž klimatizácie TOSHIBA“ v budove DPOH, Gorkého 17, Laurinská
v MČ Bratislava – Staré Mesto
I. Účastníci
Odovzdávajúca strana:
zastúpená:

Preberajúca strana:
zastúpená:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava
Ing.Vladimír Grežo
riaditeľ
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.
primátor Hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom stavby súpisné číslo 478
postavenej na pozemku v registri „C“ KN parc. č.103/3, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava –
m.č. Staré Mesto, na liste vlastníctva č.1656.
V súlade s listom č. MAGS ORK 34925/2018-402061 zo dňa 23.8.2018, v ktorom
nám oznamujete úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 boli pre
príspevkovú organizáciu BKIS Bratislava vyčlenené finančné prostriedky 2500,00 Eur
a 2400,00 Eur na „montáž 2 klimatizácií TOSHIBA v budove DPOH, Gorkého 17,
Laurinská“.
Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe
splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní „klimatizácie
TOSHIBA v budove DOPH, Gorkého 17, Laurinská“, ktorého realizáciu zabezpečilo
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko na základe poverenia Hlavného mesta SR
Bratislava. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do majetku Hlavnému
mestu SR Bratislavy.

III. Predmet odovzdania
Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: Klimatizácia TOSHIBA
uskutočnená na budove súpisné číslo 478 postavenej na pozemku p.č.103/3, k. ú. Staré Mesto
v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
Miesto stavby:

Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 478 na parc. č.103/3

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Zhotoviteľ:

Vladimír Repaský – RETECH
Riadok 563/8
900 55 Lozorno
IČO: 41103131

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne júl/2018.

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 správy nehnuteľností, referát správy a inventarizácie majetku,
Názov majetku

suma v Eur

Dodávka a montáž klimatizácie
TOSHIBA RAS – 16BAVG-E v.č. 82400202, RAS – B16BKVG-E v.č. 82400898
v celkovej hodnote v €
1678,13€
slovom: tisícšesťstosedemdesiatosem eur a trinásť centov

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia
V súlade s čl. II. tohto protokolu Bratislavské Kultúrne a Informačné Stredisko vecne
odovzdáva a Sekcia správy nehnuteľností, referát správy a inventarizácie majetku preberá
predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto protokolu dňom podpísania protokolu
poslednou zo zmluvných strán. Uvedeným dňom prechádza vlastníctvo dodaného
a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu.
Súčasne sa nadobúdacia hodnota majetku podľa čl. V. odpisuje z účtu rozostavanosti
042 odovzdávajúcej organizácie.

VI. Ostatné ustanovenia
Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán.
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.

Tento protokol bol vyhotovený v 10-ich, slovom: desiatich rovnopisoch Hlavné mesto
SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko štyri
vyhotovenia tohto protokolu.
Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady podľa prílohy č. 1, ktoré
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dňom podpisu odovzdá vlastníkovi: 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 22.10.2018
Odovzdávajúci:

v.r.
........................................................
Ing.Vladimír Grežo
riaditeľ

Príloha č.1

V Bratislave 22.10.2018
Preberajúci:

v.r.
.............................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor hl. mesta SR Bratislavy

