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N á v r h     u z n e s e n i a



M i e s t n e       z a s t u p i t e ľ s t v o 


s c h v a ľ u j e


prevod majetku  - motorové vozidlo  Peugeot – Boxer 320 MH z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO – podnik VPS, Halašova č. 20.





a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami






























D ô v o d o v á    s p r á v a


	Materiál je predkladaný v súlade s čl. 8, os. 3  „ Zásada hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR  Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a majetkom vlastným „.  Predmetom  prevodu je motorového vozidla Peugeot – Boxer 320 MH, rok výroby 1997.  Jedná sa o skriňové nákladné vozidlo / diesel /, ktoré zabezpečovalo rozvoz stravy do klubov dôchodcov, zároveň bolo využívané  pri rôznych akciách organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto. Vozidlo má najazdených 144 558 km.  Zostatková hodnota vozidla je nulová. 
	Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa  24.4.2012 bez pripomienok a v komisii finančnej dňa 16.4.2012 taktiež bez pripomienok.
	






































Návrh na prevod majetku z Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO – podnik VPS, Halašova č. 20


	Majetok , ktorý je predmetom prevodu, je skriňové nákladné  motorové vozidlo Peugeot – Boxer 320 MH, r. výroby 1997, diesel,  bolo využívané na rozvoz stravy do klubov dôchodcov ako aj na zabezpečovanie rôznych akcií v rámci mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Vozidlo malo najazdených 144 558 km. Zostatková cena vozidla je nulová. V poslednom období dochádzalo k sústavným poruchám a závadam na vozidle, ktorých oprava je čoraz náročnejšia. V súčasnosti  vozidlo opäť vykazuje závady na brzdovom systéme.  
	Nakoľko služby, na ktoré bolo vozidlo využívané sú zabezpečené  iným spôsobom, ktorý po zohľadnení nákladov na opravy a údržbu je lacnejší, je pre Mestskú časť vozidlo neefektívne . V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, boli písomne  oslovené organizácie zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, kde im bol majetok ponúknutý. O prevod vozidla prejavil záujem EKO – podnik VPS, ktorý by ho ešte mohol pri čiastočnej oprave využiť pre svoje potreby.
	Z uvedených dôvodov navrhujeme previesť majetok z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO-podnik VPS, Halašova č. 20.












