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Protokol o zverení nehnuteľného do správy príspevkovej organizácie Eko – podnik verejnoprospešných služieb č. ...............................


Odovzdávajúci:		Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
				Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
				IČO: 00 603 317
		DIČ: 2020887385
		Bankové spojenie:Prima Banka Slovensko, a.s.
		Číslo účtu: 1800349037/5600
(ďalej len „odovzdávajúci“)


Preberajúci:			EKO – podnik verejnoprospešných služieb
				Halašova 20, 832 90 Bratislava
				Ing. Róbertom Molnárom, riaditeľom podniku
				IČO: 00 491 870
				DIČ: 2020887022
				IČ DPH: SK2020887022
				Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
				Číslo účtu: 1805700008/5600
(ďalej len „preberajúci“ )


Článok I.
Predmetom zverenia je nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý má odovzdávajúci zverený do správy na základe Protokolu č. 21 zo dňa 28.02.1992.

	Odovzdávajúci vykonávajúci správu k nehnuteľnému majetku:  

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 13605/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 590 m2 
; ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto, tento odovzdáva na základe Uznesenia č. ....................., ktoré bolo prijaté na ......... zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa .......................... preberajúcemu.

	Preberajúci preberá do svojej správy nehnuteľný majetok:

	- pozemok registra „C“ KN parc. č. 13605/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 590 m2 
; ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 31 pre katastrálne územie Nové Mesto v účtovnej hodnote 29 376,62 € (slovom: dvadsaťdeväťtisíctristosedemdesiatšesť EUR 62/100).


Článok II.
Majetok je do správy EKO – podniku verejnoprospešných služieb, ako príspevkovej organizácie plniacej úlohy vo verejnom záujme, 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.   

 

Článok III.
EKO – podnik verejnoprospešných služieb na základe tohto protokolu je povinný vykonávať správu nehnuteľného majetku špecifikovaného v Článku I. tohto Protokolu 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. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov, tak aby vlastníkovi – hlavnému mestu SR Bratislave nevznikla žiadna škoda.


Článok IV.
K fyzickému odovzdaniu pozemku špecifikovaného v Článku 1 bod 3 tohto Protokolu nedôjde, nakoľko preberajúcemu je stav predmetného pozemku známy a tento preberá v stave v akom sa tento v súčasnej dobe nachádza. 
Preberajúci vyhlasuje, že je plne uzrozumený s existenciou vecného bremena podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,              IČO: 36 361 518 podľa geometrického plánu č. 175/2011 na predmetnom pozemku, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2x110 kV vedenie č. 8828 na trase PPC - Rz Podunajské Biskupice a č. 8840 na trase PPC - Rz Ostredky, Z-21368/11.
	Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmetnom pozemku neviaznu žiadne dlhy ani žiadne ďalšie ťarchy, o ktorých by vedel. 


Článok V.
Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť dňom zverejnenia na stránke www.banm.sk.
Tento Protokol je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom odovzdávajúci obdrží štyri (4) rovnopisy a preberajúci tri (3) rovnopisy Protokolu.
Tento Protokol uzatvárajú jeho účastníci slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom vyjadriť.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, pri uzatváraní Protokolu bola dodržaná zmluvná voľnosť, Protokol bol účastníkmi prečítaný, schválený a na znak súhlasu podpísaný.



V Bratislave ..............................				V Bratislave ..............................





...................................................				.......................................................
              odovzdávajúci					    	   preberajúci
	   Mgr. Rudolf Kusý 				        	       Ing. Róbert Molnár
        s t a r o s t a					           riaditeľ podniku	    



