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Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch - 
materiály predkladané na 

MsZ 27.2.2013

Meno znalca Predmet posudku

Dátum 

objednávky/ 

Dátum dodania

MJ
množstvo 

MJ

jednotková 

cena

celková 

cena

Ing. Peter Vinkler

Návrh na predaj novovytvoreného 
pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, 
parc. č. 2265/6, spolo čnosti 
BRAVAL, s.r.o., so sídlom v 
Bratislave

11.12.2012/     
9.1.2013

m2 47,00 135,52 € 6 369,44 €

Ing. Peter Adamovský

Návrh na predaj pozemkov v 
Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 
21895/14 a parc. č. 21878/2, 
spolo čnosti NEOPROT spol. s r.o. 
so sídlom v Bratislave , ako prípadu 
hodného osobitného zrete ľa

objednal ho žiadateľ m2 152,00 492,75 € 74 898,00 €



 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 1. 2013  

kód uzn.:  1.9.8 
1.9.5 
1.5.3 

Uznesenie č. 971/2013 
     zo dňa 27. 02. 2013 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
   - 441/2012 časť B bod 2 zo dňa 2. 2. 2012  
            - 639/2012 zo dňa 27. 6. 2012 
  - 897/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 
2.  Priebežne plnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

- 673/2012 časť C bod 5 zo dňa 27. 6. 2012 

B. schvaľuje 
predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
riaditeľ magistrátu  594/2008        
    časť D bod 1                 T: 31. 1. 2013 31. 3. 2013 
    časť D bod 2    T: 28. 2. 2013 31. 3. 2013  

zo dňa 15. 12. 2008 
___________________________________________________________________________ 
riaditeľ magistrátu  673/2012      T: 31. 1. 2013 28. 2. 2013 
    časť C bod 9 
    zo dňa 27. 6. 2012 
___________________________________________________________________________ 

C. žiada 
riaditeľa magistrátu 
o priebežné predkladanie informačného materiálu o vypracovaných znaleckých posudkoch vo 
forme excelovej tabuľky, ktorá bude obsahovať najmä meno znalca, identifikáciu predmetu 
posudku, dátum objednávky a dodania posudku, množstvo a mernú jednotku, jednotkovú a 
celkovú cenu a to nasledovným spôsobom: 
Vždy s materálmi predloženými na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
v časti informačné materiály, za obdobie predchádzajúceho úplného kalendárneho mesiaca, 
okrem materiálov predložených v septembri a pri materiáloch určených pre prvé mestské 
zastupiteľstvo v roku konaného vo februári. V septembrových materiáloch bude tabuľka za 
jún, júl a august a materiály prvého mestského zastupiteľstva bežného roka konajúceho sa vo 
februári budú obsahovať tabuľku za december predchádzajúceho roka a január.  

- - - 

 


