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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 31. 05. 2012 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 14. 06. 2012, ktoré bolo 
prerušené a pokračovalo 21. 06. 2012 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 14. 06. 2012 a 21. 06. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce 
sa materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa                
27. – 28. 06. 2012. 

 
 

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

1. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3888/51. parc.          
č. 3888/56, parc. č. 3888/105, parc. č. 3888/106, parc. č. 3888/124, parc. č. 3888/125 
a parc. č. 3888/127 pod korytom Vydrice 

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

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, parc. č. 15132/64, 
15132/65, 15132/66 v k. ú. Nové Mesto, spoločnostiam  Ružinovská, s.r.o. 
a MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 

1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 833/2009 zo dňa 17. 12. 2009 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia  
platnosti Zmluvy o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 
v znení Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a Dodatku č. 08-
94-1226-02-03 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prenájmu 
stravovacej prevádzky a stanovenie ceny nájmu za nebytové priestory stravovacej 
prevádzky  

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, parc. č. 22261/2 a parc. č. 22875 v k. ú. Rača, spoločnosti Lidl 
Slovenská republika, v.o.s., so sídlom v Bratislave 

5. Návrh na schválenie požiadavky Prima banky Slovensko, a.s. v súvislosti s plnením 
podmienok Zmluvy o úvere č. 10/085/08 zo dňa 23. 7. 2008 v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 21. 7. 2009 

6. Návrh na riešenie domu na Rezedovej č. 3 v Bratislave 
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7. Návrh na odňatie správy pozemkov v k. ú. Petržalka, návrh  na schválenie prípadu 
hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov  v Bratislave,                      
k. ú. Petržalka, k. ú. Trnávka spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave a 
návrh na schválenie nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, od spoločnosti 
Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave  

 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
Žiadne 
 
 
Body, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 

1. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť dňa 21. júna 2012  

2. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. dňa 27. júna 2012 

3. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti METRO Bratislava, a. s. dňa 26. júna 2012 

4. Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. dňa 20. júna 2012  

5. Informácia o činnosti akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 , ktorých predsedami 
dozorných rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

6. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových 
priestorov na Plavárni Pasienky,  Saune Delfín a Zimnom štadióne Harmincova na 
sezónu 2012/2013 

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne Harmincova 3  v Bratislave, k.ú. Dúbravka 

8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 
priestorov v Saune Rosnička, ul. M. Sch. Trnavského 2/C  v Bratislave, k.ú. Dúbravka 

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom  pozemku, 
nebytových priestorov na prízemí a suteréne v  objekte na Svätoplukovej ul. č. 3 
v Bratislave, k. ú. Nivy, objekty a pozemok sú zverené do správy organizácii 
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

10. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 729/24 a parc. č. 730, 
Hradná ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

11. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 327/10, Hadia cesta, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

12. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3138/7  
13. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č.4423/10 
14. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy,   parc. č. 21928/3 
15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15666/13 a časť parc. 
č. 15666/3, spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom v Bratislave  

16. 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  
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17. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemky parc.                    
č. 16991/1,2,25,26,27, 28,29,30 a stavby súp. č. 4200 na parc. č. 16991/1 a súpis.   č. 
4201 na parc. č. 16991/2 

18. Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, stavba súp. č. 14127 – 
hydrofónna stanica na parc. č. 3599 

19. Návrh na predaj časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 580/7 a parc. č. 
580/35 na ulici Strmé sady 

20. Návrh na predaj rekreačnej chaty so súp. č. 816 a pozemkov parc. č. 5079/14, parc. č. 
5079/15, parc. č. 5079/69 v okrese Senica, obci Sekule, k. ú. Sekule, rekreačná oblasť 
Moravský Ján – Sekule, formou priameho predaja s cenovou ponukou  

21. Návrh na schválenie 2. kola zverejnenia zámeru na nájom nebytového priestoru na 
prízemí  objektu na Bodrockej ul. č. 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice  

22. Návrh na schválenie finančného príspevku na zabezpečenie internetu pre Múzeum 
mesta Bratislavy Antická Gerulata Bratislava – Rusovce  

23. Návrh na odňatie časti pozemku parc. č. 135  k. ú. Rusovce mestskej časti Bratislava – 
Rusovce a na zverenie novovytvorených pozemkov v k. ú. Rusovce do správy Múzea 
mesta Bratislavy – Antická Gerulata Bratislava – Rusovce 

24. Návrh na zverenie pozemkov registra „C“  katastra nehnuteľností v Bratislave,           
k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2844/1, parc. č. 2845/1 a parc. č. 2846/1, do správy 
Mestských lesov v Bratislave 

25. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3264/24, do správy 
mestskej časti Bratislava – Petržalka za účelom výstavby plavárne 

26. Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Vajnory, na základe 
GP č.23/2012, parc.č. 2668/10, 2668/9, 2668/15, 2668/16, do správy mestskej časti 
Bratislava   - Vajnory, vzniknutých z neknihovaného pozemku  parc. 349/9 

27. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2475/2, parc.          
č. 4696 a novovytvorená parc. č. 1580/9 do správy mestskej časti Bratislava – 
Petržalka z účelom výstavby parkovacích domov 

28. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15294/36 od DRUTECHNA, 
autodružstvo, Bratislava, so sídlom v  Bratislave 

29. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Petržalka 
30. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, k. ú. Rača  
31. Návrh na späťvzatie odvolania Hlavného mesta SR Bratislavy podaného dňa 

25.10.2010 voči rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, sp.zn.: 186/06 zo dňa 
15.04.2010 v plnom rozsahu 

32. Návrh na späťvzatie žalobného návrhu č. k. 15C 38/2011  k. ú. Petržalka 
33. Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  

SR Bratislavy č. 479/2012 zo dňa 01.03.2012 
34. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. 

gen. Ľ. Svobodu 42, Slatinská 2, Žitavská 4, Račianska 63, Sibírska 35, 37, Brodská 2, 
4, 6, 8, Karloveská 51, 53, 55, Silvánska 12, 14, 16, Lachova 18, Muškátová – garáže, 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov  

35. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy  č.37/2011 zo dňa 03.03.2011 a č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011  

36. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 5. 2012 

 
 


