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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 29. – 30. 6. 2016 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v  dňoch 7. 7. 2016 a 14. 9. 2016. 
 
Dňa 7. 7. 2016 prítomní členovia mestskej rady prerokovali pozastavenie výkonu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 569/2016 časť B zo 
dňa 29. a 30. 6. 2016 z dôvodu rozporu zo zákonom, ako aj z dôvodu, že je pre mesto zjavne 
nevýhodné.  
 
Na zasadnutí mestskej rady zo dňa 14. 9. 2016 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 a Informácia o nepodpísaní 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 578/2016 zo dňa 06. 09. 
2016 v bode 1. 
 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúceho sa novovytvoreného 

pozemku parc. č. 1669/19, nachádzajúceho sa v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, do výlučného 
vlastníctva spoločnosti stengl a.s.  

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 

miestneho poplatku za rozvoj 
2. Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni 
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu 

Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy 
4. Informácia o nepodpísaní uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 578/2016 zo dňa 06. 09. 2016 v bode 1 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 



Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 

2016 
2. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
3. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 

predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu 
Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 - 
2020 

4. Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat  
5. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor 

hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
6. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016 
7. Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

rozšírením  predmetu činnosti 
8. Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova 

na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A 
9. Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2015 
10. Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti 
11. Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z 

omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Centrum podpory Bratislava, IČO: 00151866 

12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

13. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve 
o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave 

14. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na 
pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54 

15. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 15 m² na prízemí v stavbe v stavbe súp. č. I. 
36 na pozemku parc. č. 86, na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

16. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
dňa 29. 9. 2016 

 


