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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo


s c h v a ľ u j e


návrh na zverenie do správy „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ul.“, v celkovej sume 16 730,00 € do správy EKO – podniku VPS.




a)  bez pripomienok


b)  s pripomienkami


























Dôvodová správa:


V zmysle článku 15 odst.1 písm. g „Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným“, predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu na schválenie, zverenie do správy „Dodávka a montáž hracích prvkov na detské ihrisko na Bojnickej ul.“, organizácii EKO – podniku VPS,  Halašova 20, 832 90  Bratislava, konkrétne prvky podľa  zoznamu, zapísaný v prílohe č 1. Uvedené hracie prvky, boli súčasťou schválených kapitálových výdavkov rozpočtového plánu mestskej časti, za rok 2012. Zverenie predmetného majetku sa uskutoční bezodplatne protokolom o zverení majetku v zmysle čl. 7, ods 1 „Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy, zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným“.
	Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade dňa, 5.2. 2013 odporučila Miestnemu zastupiteľstvu schváliť bez pripomienok.
























Príloha č. 1


Zoznam osadených hracích prvkov na DI Bojnická ul.




Hracia zostava Dvojveža SPAGNA hliník                       1 ks                             5 990,00- €
Dvojhojdačka klasik kovová                                             1 ks                               850,00- €
Pružinová hojdačka Slon                                                   1 ks                               390,00- €
Pružinová hojdačka Korytnačka                                        1 ks                               390,00- €
Lezecká stena kovová, veľká                                             1 ks                            2 490,00- €
Dopadová plocha so štrkom 4/8                                      150 m²                           1 490,00- €
Oplotenie, výška 150cm, „Strong“ zelené                      102 m                            2 990,00- €
Bránka „Strong“ š. 100 cm, vložky, zámok, kľučky         2 ks                                900,00- €
Bránka „Strong“ š. 350 cm, vložky, zámok, kľučky         1 ks                                950,00- €
                                                                                                         ––––––––––––––––––––––-
                                                                                         Spolu:     16 730,00-€


                                    













