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NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo    

s c h v a ľ u j e 

bezodplatne  zverenie  majetku  pod  názvom  „Klimatizačný  systém  do  priestorov  veľkej,  malej  a  

zrkadlovej  sály  Strediska  kultúry,  Vajnorská  21,  Bratislava“ do  správy  rozpočtovej  organizácie 

– Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto, so sídlom Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 

771  

; v účtovnej hodnote: 44 679,72 € (slovom: štyridsaťštyritisícšesťstosedemdesiatdeväť EUR 72/100)

; za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s prevádzkou rozpočtovej organizácie 

; na dobu neurčitú

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Interným listom č.  15515/5806/2017/SMVS/KOCI zo  dňa  05.05.2017 požiadalo  oddelenie  správy 

majetku  a vnútornej  správy  Miestneho  úradu  mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto  o zverenie 

majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej a zrkadlovej sály Strediska kul-

túry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava–Nové 

Mesto, so sídlom Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 771. 

Majetok je evidovaný na inventárnej karte č. 00000140 v hodnote  44 679,72 €. 
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