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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 Škoda Felicia BA – 267 EN z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO – podnik VPS  Halašova 20, 832 90 Bratislava.



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,ods.3  „Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a majetkom vlastným“. 
Predmetom prevodu je motorové vozidlo Škoda Felicia BA 267 EN, rok výroby 1996. Má najazdených 122 257 km. Zostatková hodnota vozidla je nulová. Vozidlo je toho času pridelené oddeleniu územného konania a stavebného poriadku, ktoré ho nevyužíva a žiada o preradenie. (Interný list č. 20/2013)
V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a majetkom vlastným, boli písomne oslovené organizácie zriadené MZ Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, kde im bol majetok ponúknutý. O prevod vozidla prejavil záujem EKO – podnik VPS, ktorý  ho chce využiť pre svoje potreby.
Z uvedených dôvodov navrhujeme previesť majetok z mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na EKO – podnik VPS, Halašova č.20. Bratislava.
Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii dňa 11.9.2013 a v miestnej rade dňa 17.9.2013 bez pripomienok.
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