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Návrh uznesenia:



Miestne zastupiteľstvo    


s c h v a ľ u j e 

návrh Dodatku č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie Eko – podnik verejnoprospešných služieb           č. 208/2014 MČ BA NM, ktorým sa do majetku Eko – podnik verejnoprospešných služieb zverujú cvičiace prvky:  Cyklista
		    Veslár
		    Swingar
		    Turista
; ktoré sú osadené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/169, k. ú. Nové Mesto, a ktorých účtovná hodnota je 9 058,00 €.“ 



a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami





















Dôvodová správa


Protokolom o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie Eko – podnik verejnoprospešných služieb č. 208/2014 MČ BA NM bol príspevkovej organizácií mestskej časti zverený okrem iného aj areál prírodného kúpaliska „KUCHAJDA“.

V roku 2013 boli na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/169, k. ú. Nové Mesto osadené cvičiace prvky (Cyklista, Veslár, Swingar, Turista). Účtovná hodnota týchto cvičiacich prvkov predstavuje sumu 9 058,00 €.







































Dodatok č. 1
k Protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy rozpočtovej organizácie Eko – podnik verejnoprospešných služieb č. 208/2014 MČ BA NM (ďalej len „Protokol“)


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“ )

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení Protokolu

Článok I.
Článok I. sa dopĺňa o nové písm. D: v nasledovnom znení:
	„Predmetom zverenia sú cvičiace prvky:
Cyklista
Veslár
Swingar
Turista
	, ktoré sú osadené na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/169, k. ú. Nové Mesto, a ktoré boli financované z kapitálových prostriedkov odovzdávajúceho a ich účtovná hodnota je 9 058,00 €.“ 
 
Článok II.
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	



