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Protokol o zverení hnuteľného majetku 


Odovzdávajúci:		Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
				Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
				zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom	
				IČO: 00 603 317
		DIČ: 2020887385		
(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 dlhodobý hmotný majetok vedený pod názvom „Stavba DI – Rozvodná /hracie prvky/, ktorý je vo vlastníctve odovzdávajúceho a je vedený na Inventárnej karte dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku inventárne číslo 7471380, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tomuto Protokolu (ďalej v texte len ako „DI Rozvodná“). 
Obstarávacia cena DI Rozvodná je vo výške 43 477,24 €.
Do majetku odovzdávajúceho bolo DI Rozvodná zaradené dňa 28.07.2015.

Článok II.
Zverenie DI Rozvodná bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislavy – Nové Mesto na svojom zasadnutí ................. konanom dňa ......................... Uznesením č. .........................

Článok III.
DI Rozvodná sa zveruje do správy preberajúceho za účelom zabezpečenia jeho bežnej údržby a prevádzky.
DI Rozvodná sa preberajúcemu zveruje bezodplatne
	Preberajúci je povinný vyššie špecifikovaný hnuteľný majetok poistiť.  

Článok IV.
Preberajúci je na základe tohto protokolu povinný zabezpečiť úlohy riadneho hospodára, a to v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, tak aby odovzdávajúcemu nevznikla žiadna škoda.
K fyzickému odovzdaniu DI Rozvodná dôjde najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa obojstranného podpísania tohto Protokolu.

Článok VI.
Protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami a účinnosť dňom zverejnenia na stránke www.banm.sk.
Tento Protokol je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch každý so silou originálu, pričom odovzdávajúci obdrží tri (3) rovnopisy a preberajúci dva (2) 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
            starosta					        riaditeľ podniku	    

	    


