P r o t o k o l č. 11 88 0167 19 00
o zverení majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti
Bratislava – Ružinov
___________________________________________________________________________
Odovzdávajúci :

Hlavné mesto SR Bratislava
zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO : 603 481

Preberajúci

Mestská časť Bratislava – Ružinov
zastúpená starostom Ing. Martin Chren
Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO : 603 155

:

Čl. 1
Predmet zverenia
Predmetom zverenia majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov je :
Časť stavebného objektu SO 102 Komunikácie a spevnené plochy, zrealizovaného ako
súčasť stavby: „Čerpacia stanica SLOVNAFT – Bratislava, Prístavná ul., Mlynské Nivy Bratislava II.,“ v rozsahu prebratého podobjektu SO 102.1 Areálové komunikácie
a spevnené plochy vybudovaného na časti z pozemku registra C katastra nehnuteľnosti
parc.č. 21800 a na pozemku registra C katastra nehnuteľnosti parc.č. 9236/5 katastrálne
územie Nivy v rozsahu podľa grafickej prílohy, tohto protokolu. Stavebný objekt bol
skolaudovaný na základe kolaudačného rozhodnutia č. SU/CS2756/ 2017/12/JKU/LZO, zo
dňa 22.05.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2017. Preberaná časť z objektu SO
102.1 je neoddeliteľnou súčasťou miestnej komunikácie III. triedy Súkennícka ulica.
POPIS STAVEBNÉHO OBJEKTU :
V rámci stavebného objektu SO 102 Komunikácie a spevnené plochy bol
zrealizovaný podobjekt SO 102.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy, kde prišlo k
vybudovaniu výjazdu z čerpacej stanice na miestnu komunikáciu III. triedy vedenú po
Súkeníckej ulici. Pri budovaní výjazdu prišlo k úprave pôvodného chodníka pozdĺž
Súkeníckej ulice. Preberaný úsek nového chodníka je v kontakte na realizovaný bezbariérový
priechod pre chodcov vybavený signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich
a slabozrakých. Tak isto je chodník v mieste priechodu cez vozovku riešený bezbariérovo s
výstražnými a signálnymi pásmi zabezpečujúcimi pohyb nevidiacich a slabozrakých osôb.
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Na odvedenie povrchových dažďových vôd v mieste kontaktu výjazdu na komunikáciu na
Súkeníckej ulici bol realizovaný líniový odtokový žľab ACO Monoblock, ktorý je zaústený
do existujúcej uličnej prípojky DN 150.
Špecifikácia a rozsah:
V rámci podobjektu SO 102.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy bol realizovaný
výjazd, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou miestnej komunikácie Súkenícka ulica. Nová
vozovka predstavuje plochu 69 m2. Konštrukcia vozovky je typu K I v zložení:
AC 11 O, PMB 45/80-75, I, STN EN 13108-1
50
AC 22 P, CA 35/50, I, STN EN 13108-1
70
spojovací postrek, 250kg/m2 zostat.asf.em., STN EN 13808
CBGM C5/6 22, STN 73 6124 -1
180
ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 73 6126
200
Geotextília PK TEX PP60
-------------------spolu
500 mm
Nový upravený chodník, ktorý je súčasťou miestnej komunikácie Súkenícka ulica
predstavuje plochu 27 m2. Konštrukcia vozovky chodníka je typu CH I v zložení :
BETÓNOVÁ DLAŽBA DL, hr.60mm, STN EN 1338
60
DRVENÉ KAMENIVO L, fr.04-08, 30mm, STN EN 13242
30
CBGM C5/6 22, STN 73 6124 -1
150
ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 73 6126
150
Geotextília PK TEX PP60
-------------------spolu
390 mm

Čl. 2
1. Majetok sa zveruje mestskej časti Bratislava – Ružinov, v súlade so zákonom
č.138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov 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, ako
miestne komunikácie III. a IV. triedy, verejné priestranstvá, verejná zeleň, parky.
2. Za deň zverenia majetku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia dvojstranne
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 – Ružinov
bezodplatne.
5. K fyzickému odovzdaniu nedôjde, nakoľko je predmet zverenia preberajúcemu
známy.
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6. Nakoľko je predmet zverenia zverený do správy príslušnej mestskej časti okamžite po
jeho nadobudnutí do majetku obce (deň po dni nadobudnutia) neprichádza ku
schodkom hospodárenia.

Čl. 3
Hodnota predmetu zverenia
Hodnota SO 102 (podobjekt SO 102.1 Komunikácie a spevnené plochy) – v rozsahu
výjazdu na Súkennícku ulicu vrátane dopravného značenia (prechodu pre chodcov) a
odtokového žľabu ACO Monoblock
v hodnote
3 906,00 Eur
Hlavné mesto SR Bratislava nevykonávalo odpisy z hodnoty predmetu zverenia.

Čl. 4
1. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Protokol sa vyhotovuje v 9-tich rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých
odovzdávajúci dostane 5 a preberajúci 4 vyhotovenia.
3. Súčasťou protokolu sú i nasledovné doklady:
• Projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 102 Komunikácie a
spevnené plochy.
• Stavebné povolenie k stavebnému objektu SO 102 - kópia.
• Kolaudačné rozhodnutie č.SU/CS2756/2017/12/JKU/LZO právoplatné dňa
25.05.2017 k stavebnému objektu SO 102- kópia.
• Geodetické zameranie skutkového stavu ku SO 102 zo dňa 17.02.2017.
• Záznam z technickej obhliadky k SO 102.1 zo dňa 21.11.2017- MČ-oddelenie
dopravy
• Kópiu GP č. 17/2016 na zameranie čerpacej stanice p.č. 9236/4.
• Grafický plán č. 124/2018 na určenie rozsahu bezodplatného prevodu zo dňa
11.10.2018.
4. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa
ust. §47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného
mesta SR Bratislavy.
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Čl. 5
Strany si protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne
námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 015.07.2019

V Bratislave dňa 10.06.2018

Odovzdávajúci :

Preberajúci :

v.z. v.r. Ing. Kratochvílová
____________________________________

v.r.
_______________________________

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zast., Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy

Mestská časť Bratislava – Ružinov
zast., Ing. Martin Chren
starosta mestskej časti
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