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NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo 

s c h v a ľ u j e

bezodplatne  zverenie  majetku  pod  názvom  „Revitalizácia  VP  Sliačska  ul.  -  DI“ do  správy 

príspevkovej  organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb,  so sídlom Halašova 20,  832 90 

Bratislava, IČO: 00 491 870

; v účtovnej hodnote: 20 000,00 € (slovom: dvadsaťtisíc EUR )

; za účelom zabezpečenia jeho starostlivosti a údržby  

; na dobu neurčitú

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Interným listom č.  27540/5806/2017/SMaVS/KOCI požiadalo oddelenie správy majetku a vnútornej 

správy Miestneho úradu mestskej  časti  Bratislava – Nové  Mesto o zverenie  majetku pod názvom 

„Revitalizácia VP Sliačska ul. - DI“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospeš-

ných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870. 

Majetok je evidovaný na inventárnej karte č. 00000150 v hodnote 20 000,00 €. Predmetom zverenia 

nie je pozemok.
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