Protokol o zverení správy dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov

číslo 11 88 0387 20 00
(ďalej aj ako „protokol“)

Vlastník:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom
IČO 00 603 481

Správca:

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava
zastúpené riaditeľom Ing. Karolom Machánkom
IČO 00 698 393
(ďalej spolu aj ako „strany protokolu“)

Článok 1
Predmetom zverenia správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov príspevkovej organizácie Generálny
investor Bratislavy sú dlhodobý hmotný majetok t. j. pamätníky a busta vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúce sa v katastrálnych územiach: Petržalka, Nivy
a Staré Mesto, nasledovne:
• Pamätník obetiam rasizmu a neonacizmu v k.ú. Petržalka na pozemku registra C-KN
p.č.5190 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 13 611m², na Tyršovom nábreží,
na parkovisku pred divadlom ARÉNA,
Obstarávacia cena diela.................................35 185,55 Eur,
• Pamätník Milana Rastislava Štefánika v k.ú. Nivy na pozemku registra C-KN p.č.9193/6
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1961m², ako súčasť polyfunkčného centra
EUROVEA,
Obstarávacia cena diela.................................200 078,90 Eur,
• Pamätník obetiam komunizmu v k.ú. Staré Mesto na pozemku registra C-KN p.č.9013/1 –
ostatné plochy vo výmere 2846m², na Jakubovom námestí,
Obstarávacia cena diela................................. 9 958,17 Eur,

• Pamätník sviečkovej manifestácie v k.ú. Staré Mesto na pozemku registra C-KN p.č.139/1
– ostatné plochy vo výmere 1040m², na námestí Eugena Suchoňa,
Obstarávacia cena diela.................................29 874,53 Eur,
• Busta Pavla Országha Hviezdoslava v k.ú. Staré Mesto umiestnená v mestskom divadle
Pavla Országha Hviezdoslava, ďalej len „DPOH“, v budove súpisné číslo 478 postavená
na pozemku registra C-KN p.č.103/3, na spojení Gorkého a Laurinskej ulice
Obstarávacia cena diela.................................2 499,70 Eur.
Celková hodnota zverovaných pamätníkov a busty je ................................. 277 596,85Eur.
Pozemky a ani budova DPOH na ktorých sa pamätníky a busta nachádzajú, nie sú
predmetom tohto zverenia. Pamätníky a busta uvedené v čl.1 tohto protokolu sú evidované
na účte 032 – Umelecké diela, pričom v súlade so zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z. z. ide
o majetok vylúčený z odpisovania.
Článok 2
Predmetný dlhodobý hmotný majetok t. j. pamätníky a busta sa zverujú do správy
príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy za účelom vykonávania správy,
obnovy a údržby pamätníkov, pomníkov sôch a búst vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy, to všetko v súlade so zriaďovacou listinou organizácie Generálny investor
Bratislavy.
Článok 3
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom
dňa 25.6.2020 Uznesením č. 540/2020, schválilo zverenie dlhodobého hmotného majetku
uvedeného v článku 1 tohto protokolu v súlade s § 4 ods.4) Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy č.18/2011 z 15.decembra 2011 o zásadách hospodárenia
s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a platných predpisov, do správy príspevkovej
organizácie Generálny investor Bratislavy za účelom ich správy, prevádzky, údržby a obnovy.
Článok 4
1. K fyzickému odovzdaniu dlhodobého hmotného majetku uvedeného v čl. 1 tohto
protokolu dôjde najneskôr do 30 dní od podpísania tohto protokolu druhou zmluvnou stranou,
o čom strany protokolu spíšu preberací resp. odovzdávajúci protokol.
2. Preberajúci sa zaväzuje udržiavať predmet zverenia v čistote a vykonávať jeho údržbu.
3. Preberajúci sa zaväzuje, že predmet zverenia neprevedie v prospech tretích osôb.
4. Za deň zverenia majetku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto
protokolu na webovom sídle hlavného mesta SR Bratislavy.
5. Predmet zverenia sa zveruje do správy príspevkovej organizácie Generálny investor
Bratislavy bezodplatne.
Článok 5
1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode

informácií) 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 SR Bratislavy.
3. Tento protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho štyri
vyhotovenia pre Generálneho investora Bratislava a v šiestich vyhotovení pre hlavné mesto
SR Bratislavu.
4. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa 20.08.2020

V Bratislave dňa 31.07.2020

Vlastník:
Hlavné mesto SR Bratislava

Správca:
Generálny investor Bratislavy

v.z.
–––––––––––––––––––––––––––––Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v.r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––Ing. Karol Machánek
riaditeľ organizácie

Prílohy protokolu:
- Snímka pamätníkov a busty 5 x

