Zápisnica
o vecnom odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku hlavného mesta SR
Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov

O dovzdávajúci:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00 603 201
Zastúpená:
Adrián Ševeček - oddelenie životného prostredia
Mgr. Alžbeta Broszová - referát správy miestneho majetku
Preberajúci:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Zastúpené:
Ing. Jozef Kubík - oddelenie správy a inventarizácie majetku
Ing. Katarína Čárska - oddelenie tvorby mestskej zelene
Mgr. Valér Jurčák - oddelenie správy komunikácií
Ing. Peter Petro - oddelenie vnútornej správy

Predmet odovzdania a prevzatia:
Hlavné mesto SR Bratislava za účelom vykonávania správy celého areálu Sadu Janka Kráľa
v Petržalke uzatvorilo s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka Protokol č. 11 88 0626 19 00
zo dňa 11.11.2019 o vrátení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej aj ako „Protokol“). Za
účelom zabezpečenia komplexnej ajednotnej správy všetkých nehnuteľností, historických
prvkov a mobiliáru sa strany dohodli na doplnení Protokolu a uzatvorení Dodatku č. 1 zo dňa
30.12.2020.
V súlade s Protokolom č. 11 88 0626 19 00 v znení Dodatku č. 1 sa zmluvné strany dohodli
na fyzickom odovzdaní a prevzatí nasledovných prvkov a mobiliáru situovaných v Sade Janka
Kráľa nasledovne:
Oddelenie tvorby mestskej zelene prevezme do evidencie a správy:
- zeleň vypestovaná na pozernkoch registra „C“ KN, pare. č. 5196, 5194/1, 5192/7,
5192/3, 5193/1, 5193/4, 5184/2, 5187/1, 5137/4, k. ú. Petržalka,
- zeleň vypestovaná na pozemkoch registra „E“ pare. č. 5788, 5802 k. ú. Petržalka,
- zeleň vypestovaná na pozemkoch registra „C“ KN pare. č. 5138, 5139/3, 5148/3,
5146, 5144, 5150, k. ú. Petržalka,
- hydranty s rozvodmi identifikované ako:
a) „polievací vodovod SJK“ v hodnote
154 423,95Eur
............. ku dňu podpisu
- číslo merača
stav.

b) „polievacie vodovody, čerpacia stanica SJK“ v hodnote
10 390,83Eur
- číslo
ku dňu podpisu
lavičky, počet ks 160,
lavicesoperadlom , počet ks 198,
i
odpadkové koše (terasa SJK), počet ks 4,
smetné koše, v počte 54 ks,
odpočívadlo v počte 12 ks, identifikované ako „odpočívadlá pri zverokruhoch“,
osvetlený múrik v dĺžke 255,4
identifikované ako „osvetl. múrik 255,4m2“.
stav ku dňu podpísania preberacieho protokolu
....../.ť.íf'/......................
Oddelenie správy komunikácii:
- prístupové chodm'ky a spevnené plochy identifikované ako:
a) „spevnené plochy a asfalt.28410m2“ v hodnote............. 210 526,56Eur,
b) „dláždené plochy 2322“ v hodnote...................................... 36 627,60Eur,
Oddelenie vnútornej správy prevezme do evidencie a správy:
- fontána „Pijúce holubice“ s lavicovým sedením,
- pamätm'k „Prvého Rozária“ v Bratislave,
- gotická veža františkánskeho kostola - záhradný altánok,
- amfiteáter a plastika „Kvet“,
- komplex 12tich plastík zverokruhov,
- pamätník slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov,
stav pamätníkov a ku dňu podpísania preberacieho protokolu. ^ r- i S KS.
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Preberajúci (správca oddelenie správy a inventarizácie majetku) prevzal do evidencie
a správy podľa protokolu č. 11 88 0626 19 00:
- budovu verejných toaliet bez označenia súpisným číslom, ktorá obsahuje okrem
miestností verejných toaliet aj zázemie pre prípadných zamestnancov a tiež miestnosť
trafostanice, postavenú na pozemku registra „C“ KN pare. č. 5156, k. ú. Petržalka
v hodnote.................. 19 350,43Eur. Strany si týmto potvrdzujú stav nasledovných
médií:
Odpis médií - číslo merača elektriny.........................stav................ku dňu podpisu, ^
číslo merača vody.líHf.?:.^2...^..f.?...stav
dňu podpisu,
číslo merača..................................... sta v ..................ku dňu podpisu
Odovzdávajúci odovzdá príslušné doklady o objekte verejných toaliet, výkresovú
dokumentáciu, revízne správy. Odovzdávajúci odhlási objekty od dodávky vody a elektriny,
preberajúci ich následne prihlási.
Odovzdávajúci týmto odovzdáva preberajúcemu všetky technické prvky a mobiliár uvedený
vProtokole č. 11 88 0626 19 00 zo dňa 11.11.2019 o vrátení nehnuteľného majetku hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy
a Dodatku č. 1 a preberajúci ich preberá v stave, v akom sa v čase odovzdania a prevzatia
nachádzajú.
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Odovzdávajúci sa s Preberajúcim dohodli, že k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu dvoch
studní s čerpadlom, špecifikovaných v Dodatku č. 1 k protokolu č. 11 88 0626 19 00 ako
„studňa 1“ a „studňa T \ príde dodatočne samostatnou Zápisnicou o vecnom odovzdaní
a prevzatí majetku vo vlastníctve hlavného mesta.

Zápisnica je vyhotovená v 10-och vyhotoveniach, z ktorých odovzdávajúci obdrži 4
vyhotovenia a preberajúca strana obdrži 6 vyhotovení,

V Bratislave, dňa 19.04.2021

Za odovzdávajúceho:

Adrián Ševeček

Mgr. Alžbeta Broszová

Za preberajúceho:

Ing. Jozef Kubík

Dipl. Ing. Ivan Petro

Ing. Peter Petro
j
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M gr./Vdér Jurčák

