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

 

 

 

Medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“), ktoré sa konali 28. 11. 2019 a 12. 12. 2020, sa uskutočnilo jedno 

zasadnutie Mestskej rady 10. 12. 2019. Od zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného 

12. 12. 2019 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

(ďalej len „mestská rada“) dňa 16. 01. 2020. 

 

 

Na zasadnutí mestskej rady 10.12. bolo prijaté jedno uznesenie týkajúce sa návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti, 

ktorý bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva 12. 12. 2019 
 

Na zasadnutí mestskej rady dňa 16. 01. 2020 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 

budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 01. 2020. 

 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 

v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 

 

Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 

žiadne 

 

Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 

žiadne 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 

žiadne 

 

Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 

1. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 360/202, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi  

2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi 

Meixnerovi  
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Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 

1. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi 

Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 

a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 

4. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej 

5. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. 

č. 668/9, Segnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 


