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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. 04. 2012 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 16. 05. 2012. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 16. 05. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 31. 05. 2012. 
 

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

1. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania medzi hlavným mestom       
SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
2. Návrh na voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy          

do komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 
       
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

1. Analýza vedenia cyklotrasy cez ostrov Sihoť  
 
2. Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a. s., v súvislosti s plnením 

podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 07. 2008 v znení Dodatku č. 1 
zo dňa  21. 07. 2009 

 
3. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Račianska 

30, pozemkov parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 
36, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže 

 
4. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 479/2012 zo dňa 01. 03. 2012  
 
5. Návrh na späťvzatie žaloby návrhu č. k. 15C 38/20122 k. ú. Petržalka 
 

Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady: 
 

1. Návrh na zverenie horárne a pavilónu spolu s priľahlými pozemkami  v Bratislave,  
k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka  
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Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 

1. Návrh na udelenie Ceny hlavného mesta SR Bratislavy pani Márii Kráľovičovej 
 

2. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej     
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., dňa 12. júna 2012 

 
3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/11 a návrh na  

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3600/12, Ing. Bohumírovi Beťkovi, bytom       
v Bratislave 

 
4. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/46, ako prípadu  

hodného osobitného zreteľa 
 

5. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2892/5 a parc. č. 
2892/9, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
6. Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Parková ulica, 

parc. č. 2895/1, parc. č. 2892/1 a parc. č. 2892/6, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
7. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Sosnová ul., formou 

obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

8. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/35, spoločnosti 
ALMATEX, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

 
9. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť   parc. 
č. 1566/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave 

 
10. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1741/5 a parc. č. 1607/78, 

spoločnosti CARAT CLUB, s.r.o., so sídlom v Šamoríne 
 

11.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3375/1 a parc. č. 
3375/6, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
12. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom časti pozemkov 

v Areáli zdravia Zlaté piesky, Kúpaliska Rosnička, Delfín, Lamač, Rača,  Krasňany 
a Tehelné pole na letnú sezónu 2012 

 
13. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania medzi hlavným mestom  

 SR Bratislava a Národnou bankou Slovenska ako prípadu hodného osobitného       
zreteľa 

 
14. Návrh na odpustenie dlhu v sume 12 689,99 Eur 

 
15. Návrh na voľbu poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy do 

komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 
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Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
Žiadne 

 
 
Body, ktoré neboli prerokované z dôvodu uznášanianeschopnosti mestskej rady: 
 
Žiadne 
 
 
 
 


