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Materiál na zasadnutie   
Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  dňa  2.12.2008 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa  9.-10.12.2008 
 
 
 
 

ANALÝZA 
efektívnosti hnuteľného a nehnuteľného majetku (aj prenájmy) 

vo vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto 
 

 
 
Predkladá:      Návrh uznesenia: 
 
Jozef Cepek      Miestna rada mestskej časti 
riaditeľ VEPOS Bratislava Staré Mesto  Bratislava - Staré Mesto 
        o d p o r ú č a 
       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
       Bratislava – Staré prerokovať 
       Analýzu efektívnosti hnuteľného a  
       nehnuteľného majetku (aj prenájmy) vo 
       vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava 
       Staré Mesto 

  
Zodpovedný:      Návrh uznesenia: 
Vladimír Hudec 
manager VEPOS Bratislava Staré Mesto  - v materiáli 
 
Spracovateľ:       Materiál obsahuje: 
Vladimír Hudec     - návrh uznesenia 
manager VEPOS Bratislava Staré Mesto  -  Analýza efektívnosti 
         
        

 
 
 

Bratislava,  december 2008 



Návrh uznesenia 
 
 
Miestna zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e  n a   v e d o m i e 
 
Analýzu efektívnosti hnuteľného aj nehnuteľného majetku (aj prenájmy) vo vlastníctve 
organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto. 



Analýza efektívnosti hnuteľného a nehnuteľného majetku (aj prenájmy) vo vlastníctve 
organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Na základe Uznesenia č. 108/2008  predkladám analýzu hnuteľného a nehnuteľného 
majetku (aj prenájmy) vo vlastníctve organizácie VEPOS Bratislava Staré Mesto. 
 
 V zmysle protokolu č. 3/2006 o zverení majetku mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
do správy VEPOS zo dňa 12. 09. 2006 má rozpočtová organizácia VEPOS zverený do správy 
tento nehnuteľný majetok – areál VEPOS. 
 
pozemok parc. č. : 7592/24, zastavaná plocha o výmere 1014 m2  
stavba súp. č. 7111 na pozemku parc. č. 7592/23 
stavba súp. č. 7111 na pozemku parc. č. 7592/24 
 

Uvedený nehnuteľný majetok využíva  z časti rozpočtová organizácia VEPOS ako 
kancelárske priestory  pre svojich zamestnancov  a z časti prenajíma ( kancelárske priestory, 
garážové priestory, sklady a šatne). Výška prenájmu činí ročne  1 489 053,50 Sk. 
 

Z hnuteľného majetku VEPOS prenajíma techniku  ročne v sume  760 000,- Sk  
 

 Na základe Uznesenia č. 124/2008 o zrušení rozpočtovej organizácie VEPOS 
Bratislava Staré Mesto a následných činností súvisiacich s likvidáciou VEPOS 
(inventarizácia) bude hnuteľný a nehnuteľný majetok zverený do správy VEPOS  vrátený MČ 
Bratislava Staré Mesto, ktorá rozhodne o jeho ďalšom nakladaní. 

 
 


