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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. 01. 2016 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to dňa 02. 02. 2017. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 02. 02. 2017 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16. 02. 2017. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5539/2 

a parc. č. 5539/3, Ivanovi Gubricovi UNIVERZÁL – majetkovoprávne usporiadanie 
pozemkov pod stavbou 

2. Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola 
Myjavská, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1, a pozemku 
registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
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: 
 
Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Polereckého 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. 
Alexandra Rozina, CSc. 

2. Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom 
znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava – mládež, občianske združenie 
a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016 

 
V bode Rôzne bolo prerokované: 
 
Pozastavenie výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy: č. 716/2017 zo dňa 26. 01. 2017 z dôvodu rozporu so zákonom 
a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu, uznesenie č. 719/2017 zo 
dňa 26. 01. 2017 z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu  
a č. 722/2017 zo dňa 26. 01. 2017 z dôvodu rozporu so zákonom. 
 


