Odovzdávací a preberací protokol
Odovzdávajúci :
Názov:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Československá obchodná banka a.s.
SK 28 7500 0000 0000 2582 8023
00 603 481
2020372596

(ďalej len „hlavné mesto“)
a
Preberajúci :
Obchodné meno/Názov:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava
Ing. Vladimír Bajan, starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK 41 5600 0000 0018 0059 9001
00 603 201
2020936643

(ďalej len „ mestská časť“)
Článok 1
1. Predmetom odovzdania sú sadové úpravy realizované vo verejnej zeleni situovanej na
pozemku reg. „C“ katastra nehnuteľností
a)

parc. č. 5441, s výmerou 3117 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc.
č. 5443, s výmerou 602 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 5444, s výmerou
2073 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 5445 s výmerou 2073 m², druh
pozemku ostatná plocha, parc. č. 5446 s výmerou 255 m², druh pozemku ostatná
plocha, k. ú. Petržalka, zapísané v evidencii katastrálneho odboru Okresného úradu
Bratislava na LV č. 1748, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,

b) parc. č. 5442, s výmerou 528 m², druh pozemku ostatná plocha, parc. č. 5447
s výmerou 693 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Petržalka, zapísané
v evidencii katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava na LV č. 1748, vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
(ďalej spolu aj ako „verejná zeleň“).
2. Hlavné mesto na vlastné náklady zrealizovalo sadové úpravy vo verejnej zeleni podrobne
opísanej v čl. 1 ods. 1 tohto Protokolu, v súlade so Zmluvou o spolupráci a projektom
sadových úprav, ktoré sú súčasťou príloh.
3. Sadové úpravy zahŕňajú :
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a) Výsadbu 8 kusov stromov, 176 kusov krov, 567 kusov trvaliek
b) Obnovu 140 m² trávnatých plôch.
c) Osadenie 20 kusov parkových lavičiek.
4.

Celková hodnota sadových úprav špecifikovaných v článku 1 bod 3 tejto Zmluvy je
36 000 eur s DPH.
Článok 2

1.
2.

Hlavné mesto odovzdáva do správy sadové úpravy podrobne opísané v čl. 1 ods. 3 tohto
Protokolu.
Mestská časť preberá do správy sadové úpravy a zaväzuje sa zabezpečiť na vlastné
náklady celoročnú odbornú údržbu verejnej zelene podľa Všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 7.9.2018.
Článok 3

1. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúci stav predmetu
zverenia dobre pozná.
2. Súčasne s týmto protokolom odovzdáva hlavné mesto mestskej časti Štúdiu komplexnej
revitalizácie vnútrobloku.
Článok 4
1.

Tento protokol je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto dostane
tri (3) a mestská časť tri (3) vyhotovenia.

2.

Odovzdávajúci a Preberajúci tento Protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3.

Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.

4.

Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 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. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Protokolu je:
Príloha č. 1: Projekt sadových úprav.
Príloha č. 2: Zmluva o spolupráci
Príloha č. 3: Štúdia komplexnej revitalizácie vnútrobloku

V Bratislave dňa 27.11.2018
Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu :
__________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

V Bratislave dňa 16.11.2018
Za mestskú časť Bratislava -Petržalka :
_________________________
Ing. Vladimír Bajan, v.r.
starosta
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