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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 26. 02. 2015 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 12. 03. 2015 a jedno 
mimoriadne zasadnutie mestskej rady dňa 19. 03. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 03. 2015 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. 03. 2015. 

 
Materiály, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku    

v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3550, pre Daneta, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 
2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku             

v k. ú. Petržalka, parc. č. 5147, pre Slovenskú federáciu petanque, so sídlom v Bratislave 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc.                     
č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej,  ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
2. Návrh na odpustenie dlhu v sume 23 633,73 Eur 
 
3. Návrh na odpustenie dlhu v sume 12 429,61 Eur 
 
4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11921/67, parc.                          
č. 11921/68, parc. č. 11921/70 - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

 
5. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 801 na Panskej ul. č. 4 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, spoločnosti J&B, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 
 
6. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 

záväzku na časť pozemku, k. ú. Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný 
objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou 
právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok 
Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská 
distribučná, a.s. 

 



7. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099, na častiach pozemkov                 
reg. „C“ KN parc. č. 15425/8 a parc. č. 15425/75, ako aj na časti pozemku reg. „E“ KN 
parc. č. 15423/101, k. ú. Nivy, v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a.s., so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/461,                                 

Ing. Vladimírovi Jakabovičovi a MUDr. Eve Jakabovičovej, ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa 

 
2. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10, 11, 13, 

Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu 
a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby 

 
Materiály, pri ktorých bolo prerušené rokovanie: 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
 
 
Na mimoriadnom zasadnutí mestskej rady dňa 19. 03. 2015 bol prerokovaný materiál: 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017   
 


