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P R O T O K O L č. 167/2021
o odzverení majetku do správy príspevkovej organizácie EKO – podnik
verejnoprospešných služieb
(ďalej v texte len ako „Protokol“)

Odovzdávajúci:

EKO – podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
v zastúpení: Mgr. Vladimírom Mikušom, riaditeľom
IČO: 00 491 870
DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci:

mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
v zastúpení: Ing. Ignác Olexík, PhD., prednosta Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na základe Poverenia zo dňa
14.07.2021; sp. zn.: 25431/8100/2021/PR/BIHJ; č. 53/2021
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385

(ďalej len „preberajúci“ )
Odovzdávajúci a preberajúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a samostatne aj ako „zmluvná strana“
Článok I.
1. Predmetom odzverenia je novovytvorený pozemok registra „C“ KN parc. č. 10403/21 o
výmere 1339 m2, ostatná plocha, okres Bratislava III, obec: Bratislava –Nové Mesto,
katastrálne územie Nové Mesto, evidovanom geometrickým plánom číslo 388/2021, ktorý
vypracovala spoločnosť ZOG s.r.o., Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava, IČO: 47 610 972;
v účtovnej hodnote 6 667,00 eur (slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom odzverenia pozemku podľa špecifikácie uvedenej v bode
1 tohto ustanovenia Protokolu je deň účinnosti tohto Protokolu.
Článok II.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na svojom 30. (pokračujúcom)
zasadnutí dňa 13.07.2021 prijalo uznesenie č. 30/29.2, ktorým schválilo odzverenie pozemku
špecifikovaného v Článku I tohto Protokolu.

1.
2.

Článok III.
Tento Protokol nadobúda právoplatnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Protokol je povinne zverejňovaným dokumentom podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a účinnosť nadobúda v súlade s ustanovením § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.

4.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že zverejnenie Protokolu zabezpečí preberajúci, pričom je
povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť odovzdávajúcemu.
K fyzickému odovzdaniu pozemku podľa špecifikácie uved enej v Článku I bod 1 tohto
Protokolu nedôjde, nakoľko preberajúcemu je stav pozemku podľa špecifikácie uvedenej
v Článku I bod 1 tohto Protokolu známy.

5.

Tento protokol je vypracovaný v šiestich (6) rovnopisoch so silou originálu, pričom dva (2)
rovnopisy sú určené odovzdávajúcemu a štyri (4) rovnopisy sú určené preberajúcemu.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že Protokol uzatvorili slobodne a vážne, že tento nebol uzavretý
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že prejavy vôle každej zmluvnej
strany sú dostatočne určité, zrozumiteľné a prosté omylu a na znak súhlasu s celým jeho
obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

3.

V Bratislave, dňa 29.07.2021

V Bratislave, dňa 27.07.2021

...................................................
odovzdávajúci
Mgr. Vladimír Mikuš, v.r.
riaditeľ

.......................................................
preberajúci
Ing. Ignác Olexík, PhD., v.r.
prednosta Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto
na základe Poverenia zo dňa
14.07.2021;
sp. zn.: 25431/8100/2021/PR/BIHJ;
č. 53/2021

2

