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PRO T O K O L č. 184/2016
o zverení nehnuteľného majetku do správy príspevkovej organizácie EKO - podnik

verejnoprospešných služieb
(ďalej v texte len ako ,.Protokol")

Odovzdávajúci: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
lunácka Č. 1, 832 91 Bratislava
V zastúpení: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: OO 603317
DIČ: 2020887385
(ďalej len .odovzdávajúci")

EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
Ing. Róbertom Molnárom, riaditeľom
IČO: OO 491 870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
(dalej len "preberajúci" ) J IJ ') t: 311.:" t 'l .: ~)f (.:J

ll.) rv/'l1
Článok l. (1~l'f 1·

Predmetom zverenia je majetok vo výlučnom vlastníctv ovzdávajúceho, ktorý je evidovaný
na liste vlastníctva číslo 5510 pre katastrálne územ' é Mesto, a to:

asť ozemku re istra C" KN . č 12780/ ostatné plochy
pozemok registra ..Cu KN parc. č. 12781/1 - zastavané plochy a nádvoria
pozemky registra "CO< KN parc. Č. 12780/27 až parc. č. 12780/170 - zastavané plochy
a nádvoria

; všetko o celkovej výmere 19035,30 m2 a v účtovnej hodnote I 971 486,02 € (slovom: jeden milión
deväťstosedemdesiatjedentisic štyrtstoosemdesiotšesť EUR 2/100), ďalej v texte len ako "Predmet
zverenia" .

Preberajúci:

1.

2. Rozsah Predmetu zverenia je vyznačený na katastráinej mape, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto Protokolu a je označená ako príloha Č. l.

Článok II.
Zverenie vyššie špecifikovaných nehnuteľností bolo schválené na 12. zasadnutí Miestneho
zastupitel'stva mestskej časti Bratislavy - Nové Mesto konanom dňa 26.04.2016 Uznesením Č. 12/16,
ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu Protokolu.

Článokm.
1. Predmet zverenia sa do správy preberajúceho ako organizácie plniacej úlohy vo verejnom

záujme, zverujú bezodplatne v súlade so zákonom Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Čl. 82 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy v spojení s Článkom 7 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta, SR Bratislavy
zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným.

2. Predmet zverenia sa preberajúcemu zveruje za účelom:
a) zariadenia administratívy, správy a riadenia;



b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia;
c) zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu;
d) zariadenie výrobných a nevýrobných služieb;
e) skladový areál;
t) zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Článok IV.
Preberajúci je povinný vykonávať správu Predmetu zverenia v súlade so Štatútom hlavného mesta SR
Bratislavy, Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom vlastným a platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom Č. 138/1991 Zb. ospráve majetku obcí v znení
neskorších predpisov, tak aby odovzdávajúcemu ako vlastníkovi, nevznikla žiadna škoda.

Článok V.
K fyzickému odovzdan iu Predmetu zverenia nedôjde, nakoľko preberajúcemu je stav Predmetu
zverenia známy a tento preberá v stave vakom sa v súčasnej dobe nachádza. Odovzdávajúci
vyhlasuje, že na Predmete zverenia neviaznu žiadne dlhy.

Článok VI.
l. Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť dňom zverejnenia

na stránke www.banm.sk.

2. Tento Protokol je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom
odovzdávajúci obdrží štyri (4) rovnopisy a preberaj úci tri (3) rovnopisy Protokolu.

3. Tento Protokol uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, teda tak, aby
v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom vyjadriť.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní Protokolu bola
dodržaná zmluvná vol'nosť, Protokol bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu
podpísaný.

.v Bratislave 23.05.2016 V Bratislave I 1.05.2016

odovzdávajúci
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.

starosta

preberajúci
Ing. Róbert Molnár, v. r.

riaditel'

2

http://www.banm.sk.


priloha

MESTSKÁ CASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

~

VÝPIS z UZNESENÍ
z 12. zasadnutia

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
~dňa 26.apriIa2016

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo:

16. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii EKO podnik
verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 932 90 Bratislava
Uznesenie 12/16

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastUpiteľstvo prijalo k bodom Č. 1-40 nasledovné
uznesenia:

12/16 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v tejto špecifikácií:
• časť pozemku resistra •.C" KN PilJ'C> č. 12780/1 - ostatné ploch)'
• pozemok registra ..C" KN parc.č. 12781/16 =zastavané plochy a nádvoria
- po~ regiatmG 'N ."č. 12780Q7 gpam.Č, 127JQlf10 - ZlJStavané plochya~ýoria.
; v§etko o celkov.;j výmere 19035,30 m2 a v účtovnej hodnote I 971 486,02 € (slo~om; jeden miliÓIl

devlťstosedemdtsj"jedentislc J.tyristoo.semdesial!esťEUR 21100)
; v katastrálnom území Nové Mesto. evidované na liste vlastníctva člslo 5510 v rozsahu vyznačenom na

katastrálne mape
• pre EKO • podnik verejnoprospeSnýcb služieb. so sídlom Halašova 20. 832 90 Bratislava.

ICO: OO 491 870 na dobu neurčitú
• za Účelom;
a) zariadenia admin istrati vy. správy a riadenia;
b) zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia;
c) zariadenie na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu;
d) zariadenie výrobných a nevýrobných služieb;
e) skladový areál;
f) zariadenie a vedenie technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia .
• bez pripomienok

Hlasovanie Za' I S
Prou:
Zdržali sa:

Mgr. Rudolf Kusý

Starosta
o
O

Správnosť výpisu uznesenia overená na Oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto dňa 6.04.2016.

, '" Júlia Červenková
MESTSKA CAST BRAn5LAVA·NOVÉ MESTO vedúca oddelenia

Mjestny úrad Bratislava organizačneho a nrJdende ObYY~ ,
Junácl<, ., 832 91 Br1ItisIava Miestneho úradu Bratislava-No M.cst0
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