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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019 

 Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 22.1.2019 

 

 

Názov bodu programu:  

Kontrola správnosti formulácie uznesení a kontrola o ich plnení z rokovania miestneho 

zastupiteľstva  

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o kontrole správnosti formulácie uznesení a kontrolu o ich plnení z rokovania 

miestneho zastupiteľstva 

  



Návrh na uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena v prospech 

Hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka verejného osvetlenia vybudovaného v rámci 

stavby ,, Obytný súbor Vlkovka“ na ulici P. Blaha v MČ BA – ZB 

- uznesenie č. 160/2016 

 

V plnení. 

 

Návrh  

a) na predaj pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3868/177,  3868/182, 3868/146, 

3868/178, 3868/179, 3868/180, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť 

Alcech, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

b) na prenájom časti pozemkov reg. ,,E“ KN parc. č. 6610, 6611, 6632 a  6642, k. 

ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Alcech, s r. o. ako prípad hodný 

osobitného zreteľa,  

c) na prevod  pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 3868/2, 3868/3,  3868/4, 3868/9 

a pozemkov reg. „E“ KN  parc. č.  6692, 6693, 6704,  k. ú. Záhorská Bystrica, 

zapísaných  na LV č.  6648, vo vlastníctve spoločnosti Alcech, spol. s r.o. do vlastníctva 

Mestskej  časti Bratislava -  Záhorská Bystrica  

- uznesenie č. 307/2018 

 

Zmluvy boli podpísané dňa 15.10.2018 

 

Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu ½ z pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 3868/300, 

3868/299, 3868/298, 3868/296, 3868/294, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť 

Alcech, s r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa  

- uznesenie č. 354/2018 

 

Zmluva bola podpísaná dňa 23.11.2018 

 

Otvorenie zasadnutia  

a) návrh na schválenie zapisovateľov zápisníc z rokovaní miestneho zastupiteľstva a 

overovateľov zápisnice 

b) informácia o výsledkoch volieb do samosprávnych orgánov v Mestskej časti Bratislava 

-  Záhorská Bystrica, konaných dňa 10.11.2018 

c) zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

d) zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica a odovzdávanie osvedčenia o zvolení   

e) príhovor starostu 

- uznesenie č. 1/2018 

 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

- uznesenie č. 2/2018 
 

Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov  

- uznesenie č. 3/2018 

 

Informácia o poverení na funkciu  zástupcu starostu mestskej časti 

- uznesenie č. 4/2018 

 

Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť  

zasadnutia miestneho zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení 



- uznesenie č. 5/2018 

 

Návrh na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle  

§ 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

- uznesenie č. 6/2018 

 

Návrh na určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 

- uznesenie č. 7/2018 

 


