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Správa o plnení uznesení  
Uznesenia z 24. 10. 2012  
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska 
28. 04. 2020: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností 
v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej časti a zástupcu Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia 
v prípade nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o odklad 
odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Prebiehajú individuálne stretnutia s vlastníkmi dotknutých 
nehnuteľností. 
Úloha trvá 
 
Uznesenia z 25. 09. 2018  
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ 
28. 04. 2020: Bez zmeny. 
Úloha trvá 
 
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018 
Uznesenia z 20. 12. 2018 
Uzn. č. 28: Predaj pozemku (Anger, Burger, Burgerová)  
28. 04. 2020: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad žiadosť o zrušenie 
pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba o odkúpenie domu bez pozemku.  
Mestská časť však s odpredajom iba domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko  
p. Horváthovej Burgerovej. Zásielku so stanoviskom mestskej časti si p. Horváthová 
Burgerová neprevzala; nebola prevzatá ani opakovaná zásielka. Mestská časť bude iniciovať 
osobné stretnutie v tejto veci. 
Úloha trvá 
 
Uznesenia z 08. 10. 2019 
Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)  
28. 04. 2020: Mestská časť predložila dňa 10. 12. 2019 návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. Konanie bolo prerušené z dôvodu dožiadania doplňujúcich podkladov od 
kupujúcich zo strany katastra. Pod doplnení podkladov bolo konanie ukončené. 
Úloha splnená 
 
Uznesenia z 28. 01. 2020 
Uzn. č. 161 a): Prenájom pozemku Lotus design, s. r. o.  
28. 04. 2020: Nájomná zmluva so spoločnosťou Lotus design, s. r. o. bola podpísaná dňa 
07. 02. 2020. Nájomné za rok 2020 vo výške 86 452,48 Eur bolo uhradené dňa 06. 03. 2020. 
Úloha splnená 
 
Uzn. č. 161 b): Prevod časti pozemku vo vlastníctve spoločnosti Lotus design, s. r. o. 
v prospech mestskej časti za účelom vybudovania detského ihriska 
28. 04. 2020: Darovacia zmluva bola podpísaná dňa 07. 02. 2020 a zároveň bol podaný 
návrh na vklad od katastra nehnuteľností za účelom prevodu nehnuteľnosti v prospech 
mestskej časti. Konanie bolo ukončené a nehnuteľnosť patrí do vlastníctva mestskej časti.  
Úloha splnená 
 
Uznesenie z 03. 03. 2020 
Uzn. č. 172: Návrh mimosúdnej dohody – DB Real Finance, s. r. o. 
28. 04. 2020: Keďže spoločnosť DB Real Finance s. r. o. s navýšením čiastky, ktorá má byť 
odrátaná zo sumy zábezpeky nesúhlasí a trvá na pôvodne vyrokovanej dohode, materiál 
predkladáme na rokovanie miestneho zastupiteľstva opätovne. 
Úloha trvá 
 
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 28. 04.2020 


