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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 28. 09. 2017 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v dňoch 06. 10. 2017, ktorá bola
neuznášaniaschopná, a 26. 10. 2017
Dňa 06. 10. 2017 prvý námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy informoval
prítomných členov mestskej rady, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„primátor“) sa rozhodol nepodpísať uznesenie mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 09. 2017
č. 898/2017, čím pozastavil jeho výkon z dôvodu rozporu so zákonom, a zo dňa 28. 09. 2017
uznesenia č. 938/2017 časť C, čím pozastavil výkon tejto časti predmetného uznesenia z
dôvodu rozporu so zákonom a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR
Bratislavu, č. 941/2017 časť B, čím pozastavil výkon tejto časti predmetného uznesenia z
dôvodu rozporu so zákonom a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR
Bratislavu, a č. 943/2017, čím pozastavil jeho výkon z dôvodu rozporu so zákonom.
Na zasadnutí mestskej rady konanej dňa 26. 10. 2017 boli prijaté uznesenia týkajúce sa
materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 09. 11. 2017.
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením
programu mestskej rady:
žiadne
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:
Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území hlavného mesta SR Bratislavy
v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo polopodzemných
kontajnerových stanovíšť pre zber zmesového aj triedeného komunálneho odpadu
v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou viaczdrojového financovania
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení
programu mestskej rady:
žiadne
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia:
Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre
LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur
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Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať
v mestskom zastupiteľstve:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 37/11, Štefanovi Girovi a manželke Márii
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13655/228, medzi Vajnorskou a Rožňavskou
ulicou, Pavlovi Navrátilovi
Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5421/1 - Šustekova ulica, spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Bratislave
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
nehnuteľnosti – stavby súpis. č. 12121 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 12612/7
a časti pozemku parc. č. 12612/8 na Halašovej ulici 25/A v Bratislave, k. ú. Nové
Mesto, občianskemu združeniu DC IHRISKO Včielka, o. z., so sídlom v Bratislave
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, s.r.o.,
so sídlom v Bratislave
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/12, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby
nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do
31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom
v Bratislave
Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, par.c č. 1022/28, Alstrova ulica,
Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11, Brižitská ulica,
Ing. Bohumírovi Beťkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12876/2, parc.
č. 12876/4-7, parc. č. 12876/9, parc. č. 12876/12, parc. č. 12876/14-15, parc.
č. 12876/17-18, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na
Janoškovej ul.
Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc.
č. 3503/17
Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR
Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto,
parc. č. 1533/2
Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku
v Bratislave, k. ú. ú. Vinohrady, parc. č. 22300/2, v prospech spoločnosti Panorama
Koliba, s.r.o., so sídlom v Bratislave
Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na novovytvorenom pozemku
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1507/32, v prospech spoločnosti JAG development,
s.r.o., so sídlom v Bratislave
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17.

18.

19.

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc.
č. 2435/142 a parc. č. 2522/64, v prospech spoločnosti Kaufland Slovenská republika
v.o.s., so sídlom v Bratislave
Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského
ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy
mestskej časti Bratislava- Ružinov
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome
Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15,
Krásnohorská 3 vlastníkom bytov
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