P R O T O K O L č. 11 88 0844 19 00
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„NKP hrad Devín“ v MČ Bratislava – Devín

I. Účastníci
Vlastník:
zastúpený:

Odovzdávajúci:
zastúpený:
Preberajúci:
zastúpený:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy
Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava
Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ

II. Dôvod odovzdania
Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom Národnej kultúrnej pamiatky - hradu Devín
(ďalej len „NKP“), jej prislúchajúcich častí a areálu hradu nachádzajúceho sa na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 964, 965/1, 966, 967, k.ú. Devín, zapísanej na liste vlastníctva
č.2004.
Múzeum mesta Bratislavy v súlade s Protokolom o zverení nehnuteľného majetku
hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 24.08.1994 a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy
zabezpečuje správu uvedenej NKP - hradu Devín.
Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe
splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy, dohodli na odovzdaní technického
zhodnotenia uvedenej NKP - hradu Devín, ktorého realizáciu v rokoch 2002 - 2014
zabezpečovala príspevková organizácia PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy,
ktorý zanikol zlúčením s organizáciou Generálny investor Bratislavy, a ktorý ako nástupnícka
organizácia prevzal vzniknuté záväzky, to všetko na základe Uznesenia č. 775/2012
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. Technické zhodnotenie NKP hradu Devín sa odovzdáva do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy a správy príslušnej
príspevkovej organizácie, ktorou je Múzeum mesta Bratislavy, označená ako preberajúci.

III. Predmet odovzdania
Predmetom odovzdania a prevzatia je technické zhodnotenie NKP - hradu Devín.
Miesto stavby:
Bratislava, Mestská časť Bratislava – Devín
k.ú. Devín, parc. č. 964, 965/1, 966, 967

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Projektant:

podľa dodávateľa uvedeného vo faktúre

Zhotoviteľ:

podľa dodávateľa uvedeného vo faktúre

Stavebné povolenie - ohlásenie stavebných úprav vydávané priebežne
Stavebným úradom :
Mestská časť Bratislava – Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava 46
Všetky stavebné práce technického zhodnotenia NKP - hradu Devín a náklady na
projekty a prieskumy boli realizované v priebehu rokov 2002 – 2014 dokončené a priebežne
odovzdávané správcovi Múzeu mesta Bratislavy, čo potvrdzuje svojím podpisom.

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:
Múzeum mesta Bratislavy – príspevková organizácia mesta Bratislavy
Názov majetku

suma v Eur

NKP Devín Horný hrad
NKP Devín Horný hrad Citadela
NKP Devín Dolný hrad
NKP Devín Archeologický prieskum
NKP Devín – soc. zariadenie
NKP Devín – Most
NKP Devín – Stredné nádvorie

22 092,95
160 018,85
141 751,29
201 945,39
113 785,07
94 688,21
2 291,04

v celkovej hodnote v €

736 572,80

slovom: Sedemstotridsaťšesťtisíc päťstosedemdesiatdva eur osemdesiat centov
Podrobnejší rozpis technického zhodnotenia majetku je prílohou č. 1 tohto protokolu.

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia
V súlade s čl. II. tohto protokolu Generálny investor Bratislavy vecne odovzdáva a
Múzeum mesta Bratislavy preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto
protokolu dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán. Uvedeným dňom
prechádza vlastníctvo dokončeného technického zhodnotenia NKP hradu Devín na Hlavné
mesto SR Bratislavu a v rovnaký deň vzniká správa predmetu prevodu v prospech organizácie
Múzea mesta Bratislavy so všetkými právami a povinnosťami vlastníka a správcu.

Súčasne sa nadobúdacia hodnota budovy - stavby 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 14-ich, slovom: štrnástich rovnopisoch Hlavné mesto
SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov, Generálny investor Bratislavy obdrží štyri vyhotovenia
a Múzeum mesta Bratislavy rovnako štyri rovnopisy tohto protokolu.
Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú kópie krycích listov faktúr podľa rozpisu
v prílohe č. 1, ktoré Generálny investor Bratislavy dňom podpisu odovzdá vlastníkovi:
Hlavnému mestu SR Bratislavy a preberajúcemu: Múzeu mesta Bratislavy a to každej strane
v jednom vyhotovení.
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 20.11.2019

V Bratislave dňa 20.11.2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

v.r.
........................................................
Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie

v.r.
...................................................................
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ
Vlastník:
V Bratislave, dňa 13.12.2019

v.r.
..............................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy
Príloha č.1

