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Návrh na zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 21970 ostatné plochy vo výmere 3050 m
2
, 

list vlastníctva číslo 2382 v katastrálnom území Nové Mesto a majetku pod názvom „Revitalizá-

cia parku Sadová“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, 

so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 
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prednosta  
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto 
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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo     

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezodplatne zverenie  

a) pozemku registra „C“ KN parc. č. 21970 ostatné plochy vo výmere 3050 m2, katastrálne             

územie Nové Mesto evidovanom na liste vlastníctva číslo 2382 v účtovnej hodnote 15 186,22 

Eur (slovom: pätnásťtisíc jednostoosemdesiatšesť Eur 22/100) 

b) majetku pod názvom „Revitalizácia parku Sadová“ v obstarávacej hodnote 147 026,56 Eur 

(slovom: jednostoštyridsaťsedemtisíc dvadsaťšesť Eur 56/100)  

 

; do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 

832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 

 

; za účelom zabezpečenia starostlivosti a vykonávania údržby parku na ulici Sadovej    

 

; na dobu neurčitú 

 

 

 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
Protokolom č. 11 88 0174 13 00 zo dňa 27.06.2013 bol mestskej časti z majetku hlavného mesta         

Slovenskej republiky Bratislava zverený pozemok registra „C“ KN parc. č. 21970 ostatné plochy, vo 

výmere 3050 m2, katastrálne územie Nové Mesto, evidovaný na liste vlastníctva číslo 2382. Účtovná 

hodnota pozemku predstavuje sumu 15 186,22 Eur. Pozemok bol mestskej časti zverený za účelom 

revitalizácie parku v lokalite Sadová. Revitalizácia parku bola ukončená v druhom polroku r. 2015. 

Hodnota revitalizácie (obstarávacia cena) predstavuje 147 026,56 Eur. 

 

Nehnuteľný majetok (pozemok + invetičná akcia) sa zverujú do správy príspevkovej organizácie Eko 

podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 za 

účelom zabezpečenia starostlivosti a vykonávania údržby parku na ulici Sadovej.  

 

Majetok je evidovaný na inventárnych kartách č. 00000496, č. 00000496a, č. 00000496b, č. 7471366 

a 7471366a. 

 

 


