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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 25. 05. 2017 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v dňoch 02. 06. 2017 a 14. 06. 2017. 
 
Dňa 02. 06. 2017 primátor hlavného mesta SR Bratislavy informoval členov mestskej rady 
o nepodpísaní časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 859/2017 zo dňa 25. 05. 2017, a to časť B bod 1, 3, 4 a 5, čím pozastavil výkon tejto časti 
a bodov predmetného uznesenia, z dôvodu rozporu so zákonom a z dôvodu zjavnej 
nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu. 
 
Na zasadnutí mestskej rady konanej dňa 14. 06. 2017 boli prijaté uznesenia týkajúce sa 
materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2017. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. s likvidáciou  
 
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: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Protest prokurátora proti § 1 ods. 3 písm. c), § 2 ods. 1, ods. 4 písm. b), c), ods. 9, ods. 10, 

ods. 13, § 3 ods. 1, ods. 2, ods.3, ods. 4, ods. 6, § 4 ods. 2, ods. 3 ,ods. 4 a § 7 Všeobecne 
záväzného nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 08. 
12. 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania je zaplatenia 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho 
zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. 
č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., 
so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom 
v Bratislave 

4. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. 



  

č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti 
Twin City a. s., so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 

predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 
a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020  

3. Pilotný projekt nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným 
batériovým pohonom na vybraných linkách 

4. Zámer a finančný odhad pre zavedenie ekologického posypu, ktorý nepoškodzuje verejnú 
zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 

5. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu 
a recyklácie druhotných surovín 

6. Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014, týkajúce sa mestskej príspevkovej organizácie Mestské 
lesy v Bratislave 

7. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný 
priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 

8. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 26. júna 2017 

9. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., dňa 26. júna 2017 

10. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., dňa 30. júna 2017 

11. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodenej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

12. Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“ 
13. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016 
14. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1636/2014 bod 2. zo dňa 03. 07. 2014, ktoré sa týka zabezpečenia obstarania zmien 
a doplnkov ÚPN Z Dunajská v bloku 17/9 (Kamenné námestie) na podklade urbanistickej 
štúdie 

15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, 
spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod 
stavbami 

16. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101 

17. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 1207/246, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, 
parc. č. 9737/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom 
v Bratislave 

19. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 
a parc. č. 691/8, a podzemnej stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. 
č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislavy 



  

20. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 
a novovytvorená parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy za účelom 
zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov 

21. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 
a parc. č. 1497/210 v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

22. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi 
a Ing. Jozefovi Turócimu 

23. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici 
Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6, vlastníkom 
garáží  

24. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rezedová 21, 
Rajecká 36, Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, 
Pankúchova 3, vlastníkom bytov 

 


