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December 2012
Návrh uznesenia


Miestne  zastupiteľstvo


s c h v a ľ u j e     


vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku EKO-podniku VPS


a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



Dôvodová správa

Materiál je predkladaný v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným, článku 8, odstavca 3, podľa ktorého platí, že o vyradení nad 8 500 Eur účtovnej hodnoty rozhoduje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Účtovnou hodnotou sa rozumie obstarávacia jednotková cena. 
Jedná sa o majetok, ktorý je prebytočný, neupotrebiteľný, morálne a fyzicky zastaraný, žiadna zo škôl a organizácií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto neprejavila o tento majetok záujem, preto EKO-podnik VPS predkladá návrh na jeho vyradenie. Zostatková cena všetkého majetku je nulová. 
V prípade, že by bol záujem o prevod majetku na inú právnickú alebo fyzickú osobu v zmysle zákona č. 138/1991 zb. o majetku  obcí v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným, by bol zabezpečený odhad vo výške hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM a v MR MČ BNM.



	


Inventárne číslo   Názov	Nadobúdacia cena   Zostatková cena	       Dátum nadobudnutia
                                                          Eur                        Eur

1.,268	 	Felicia kombi 1,6l  	10 850,76	      0		       30. 7.1996	
Vozidlo BA 358 CF má veľmi zlý technický stav a nákladné prevádzkovanie. Oprava by bola nerentabilná.

2.,55		ramenový nakladač 	13 116,25	      0		       28.12.1988
Vozidlo BA 581 HJ je v nebezpečnom technickom stave s vysoko nerentabilnou možnosťou opravy.






