P R O T O K O L č. 241/01/0012/2018/11
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Workoutové ihriská Nové Mesto“ - Chemická a Teplická
I. Účastníci
Odovzdávajúca strana:

zastúpený:

Preberajúca strana:

zastúpený:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5
852 92 Bratislava
Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania
Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemkov zapísaných v registri
„C“ katastra nehnuteľností, v obci Bratislava MČ - Nové Mesto, k. ú. Nové Mesto,
s parcelnými číslami:
• 13698/32 na liste vlastníctva č. 2382 (Chemická ulica),
• 12142/235 na liste vlastm'ctva č. 2382 (Teplická ulica).
>
V súlade s plnením uznesenia č.1009/2017 zo dňa 07. 12, 2017, ktorým bol schválený
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, boli pre príspevkovú organizáciu
Generálny investor Bratislava vyčlenené finančné prostriedky 120 000 Eur ako poslanecká
priorita - „3 workoutové ihriská Nové M esto“ - Chemická a Teplická.
Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe
splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní „Workoutové ihriská
Nové Mesto“ - Chemická a Teplická. Ide o exteriérové cvičebné zostavy, ktorých realizáciu
zabezpečil Generálny investor Bratislavy na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR
Bratislava zo dňa 13. 02. 2018. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do
majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy strane označenej ako preberajúca.

III. Predmet odovzdania
Predmetom odovzdania a prevzatia sú 2 ks exteriérových cvičebných zostáv určených
na posilňovanie vlastnou váhou tela s bezpečnostnou dopadovou plochou a informačnou
tabuľou s bezpečnostnými pokynmi a pokynmi na použite osadených konštrukcií na vyššie
uvedených pozemkoch.

Miesto stavby:
Stavebník:

Zhotoviteľ:

Bratislava, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
k.ú. Nové Mesto, pare. č. 13698/32 a pare. č. 12142/235
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
NoLimits Park s. r. o.
Jégeho 363/7
821 08 Bratislava

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne 08-10/2018.

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 exteriérových cvičebných zostáv
v celkovej hodnote v €

52 956,00

slovom: päťdesiatdvatisícdeväťstopäťdesiatšesť eur

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia
V súlade s čl. II. tohto protokolu Generálny investor Bratislavy vecne odovzdáva a
Hlavné mesto SR Bratislava preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohoto
protokolu dňom podpísania protokolu zmluvnými stranami. Uvedeným dňom prechádza
vlastníctvo dodaného a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu
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.
Tento protokol bol vyhotovený v desiatich rovnopisoch. Hlavné mesto SR Bratislava
obdrži šesť rovnopisov a Generálny investor Bratislavy štyri vyhotovenia rovnopisov tohto
protokolu.
Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady v dvoch vyhotoveniach podľa
prílohy č. 1, ktoré Generálny investor Bratislavy dňom podpisu odovzdá preberajúcemu:
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 24. 09. 2019

V B ratislave......

Odovzdávajúci:

Preberajúci:
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Ing. Barbara Beňová
poverená vedením organizácie
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Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy
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Príloha č. 1

k protokolu č. 241/01/0012/2018/11 o vecnom odovzdaní a prevzatí
dokončenej stavby „Workoutové ihriská Nové Mesto“ Chemická a
Teplická.

Zoznam dokladov, ktoré v dvoch vyhotoveniach odovzdáva strana odovzdávajúca strane
preberajúcej:
Kópia plnomocenstva zo dňa 13. 02. 2018
Kópia zmluvy o dielo č. 29/2018 zo dňa 08. 08. 2018
Zápis z odovzdania a prevzatia stavby zo dňa 05. 11. 2018
Kópia faktúry č. 2018001 zo dňa 09. 11. 2018
Informatívny zákres do katastrálnej mapy: work. ihr. - Chemická ul.
Informatívny zákres do katastrálnej mapy: work. ihr. - Teplická ul.
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. j. OS-548/2018-SUC zo dňa 16. 05.
2018 (Chemická ulica)
Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie č. j. 8728/2018/UKSP/KOTE-196 zo dňa
20. 08. 2018 (Teplická ulica)
Projekt skutočného vyhotovenia workoutového ihriska na Chemickej ulici
(technická správa, pôdorys a rez podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie)
Projekt skutočného vyhotovenia workoutového ihriska na Teplickej ulici
(technická správa, pôdorys a rez podkladovej dosky, kotvenie konštrukcie)
Prehlásenie o zhode e. č. 04.985.391 zo dňa 05. 01. 2018 (dopadová plocha —
Chemická ulica a Teplická ulica)
Prehlásenie o zhode zo dňa 30. 07. 2018 (cvičebná zostava - Chemická ulica
a Teplická ulica)
Návod na údržbu pryžového povrchu (dopadová plocha - Chemická ulica
a Teplická ulica)
Návod na údržbu (servis, údržba a revízia cvičebnej zostavy - Chemická
a Teplická ulica)
Bezpečnostné pokyny s návodom na použitie
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