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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada 

odporúča 

Miestnemu  zastupiteľstvu po prerokovaní materiálu

schváliť:

správcovi  EKO-podnik  verejnoprospešných  služieb,  Halašova  20,  832  90 
Bratislava,  IČO 00 491 870,  zámer

- sanácie strechy stavby - objekt hornej stanice lanovej dráhy,  so súpisným číslom 
2827, postavenej na parc. registra „C“ č. 19614/3 o výmere 601 m², druh pozemku – 
Zastavané  plochy  a nádvoria,  zapísanej  na  liste  vlastníctva  č.  2275,  v  evidencii 
Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, pre Okres: Bratislava III, Obec: BA-
m.č. Nové mesto, Katastrálne územie: Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy,  Primaciálne  námestie  1,  811  01  Bratislava,  v  správe  Mestskej  časti 
Bratislava – Nové mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava na základe Protokolu č. 11 
88 0082 05 00 o zverení majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich 
práv  a  záväzkov  do  správy  Mestskej  časti  Bratislava  Nové  Mesto  z  9.3.2005 
a zverený do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Bratislava;

- v termíne zrealizovania do zahájenia zimnej prevádzky r. 2017;

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Účelom predkladaného materiálu je schváliť zámer riešenia  havarijného stavu časti objektu 
hornej  stanice  lanovej  dráhy  Železná  studnička  -  Kamzík,  so  súpisným  číslom  2827, 
konkrétne opravu strechy stavby, ktorej finančné krytie nebolo pre rok 2017 rozpočtované 
v bežných výdavkoch správcu, určených na údržbu a opravy majetku.

Náklady na nevyhnutnú sanáciu predpokladáme v predbežne odhadovanej  hodnote nákladov 
cca 42.000,- EUR.
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