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Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma 
zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 

Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 22. 11. 2012 sa konalo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 28. 11. 2012. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 28. 11. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13. 12. 2012. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu    

nehnuteľnosti – stavby so súpis. č. 3114 postavenej na pozemku parc. č. 2092, pozemku 
parc. č. 2091 a časti pozemku parc. č. 2092, nachádzajúcej sa na Znievskej 26 v k. ú. 
Petržalka, pre GALANT n.o., so sídlom v Bratislave 

2. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012  
3. Informácia o ponuke spoločnosti Český Aeroholding a.s. a návrh ďalšieho postupu pri 

prevode majetkovej účasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti 
České aerolínie a.s.  

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady po schválením programu mestskej 
rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh  na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/35,  spoločnosti 

ALMATEX spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
2. Návrh na ďalší postup pri vymáhaní pohľadávky 207 461,99 Eur voči mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome 
Dunajská ul. č. 18, Grösslingova ul. č. 23, v prospech Matice slovenskej  

3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške  18 781,35 Eur 
s príslušenstvom  

4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 663,87 Eur 
s príslušenstvom 

5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch 
a hromadných garážach Dvojkrížna 2, Hlaváčikova 35,  stav. obj. 438 – garáže, 
Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Rovniankova – garáže, Slávičie údolie 
28, vlastníkom garáží  
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Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
Body,  ku ktorým nebolo prijaté uznesenie z dôvodu uznášanianeschopnosti mestskej 
rady: 
 
Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
dňa 13. 12. 2012 
 
 


