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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 11. 12. 2014 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 22. 01. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 22. 01. 2015 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 05. 02. 2015. 

 
Materiály, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom                    
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. 
(Normbenz Slovakia, s. r. o.), so sídlom v Bratislave 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh dodatku  č..... k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, 

Bratislava, Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava a Základnej umeleckej školy, 
Istrijská 22, Bratislava 

2. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                
č. 639/2012 zo dňa 27. – 28. 06. 2012, ktorým bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
zaviazaný zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na 
vypracovávanie znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb 

v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, 
akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 

2. 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 

3. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku na časť pozemku v 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. 

 
 
 
 
 
 



Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2975/1, 2967 a 2957/2, spoločnosti 
AQUA THERM INVEST, a.s., so sídlom v Bratislave 

2. 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 

 
Materiály, pri ktorých bolo prerušené rokovanie: 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 a novovytvoreného 
pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave, ako 
prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 


