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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 27. – 28. 06. 2012 sa uskutočnili dve riadne zasadnutia Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 12. 07. 2012 a dňa 05. 09. 
2012. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 07. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. - 27. 09. 2012. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Žiadne 
  
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu objektu na    
Uršulínskej č. 11 Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosťou Bratislavská organizácia 
cestovného ruchu so sídlom v Bratislave 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Monitorovanie kvality dopravného prúdu na území hlavného mesta Bratislavy v rámci 
      Národného systému dopravných informácií  
 
2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
      parc. č. 7962/2, 7963/1, 7963/2 a stavby súp. č. 2892 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto na 
      Mýtnej 33, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom v Bratislave  
 
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
      nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto spoločnosti 
      Bratislavská organizácia cestovného ruchu so sídlom v Bratislave  
 
4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jednote 
Záhorák – tenisový klub 

 
5. Návrh na odpustenie dlhu v sume 5.383,39 Eur 

 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 

 
Žiadne 
 
Body, ktoré neboli prerokované z dôvodu uznášanianeschopnosti mestskej rady: 
 
Žiadne 
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Na zasadnutí mestskej rady dňa 05. 09. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. - 27. 09. 2012. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Žiadne 
 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Žiadne 
 
Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady po schválením programu mestskej 
rady: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 

v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  2158/3, pre spoločnosť FORESPO  BUDATÍNSKA 
a.s. so sídlom v Bratislave  

 
2. Návrh na schválenie výstavby 2 - podlažných stavieb na časti pozemku registra "C" KN 

parc. č. 13699, k.ú. Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10 v Bratislave, 
pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom v Bratislave 

 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, 
parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa  
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
Informácia o návrhu na zvýšenie základného imania spoločnosti  TEHELNÉ POLE, a.s., so 
sídlom v Bratislave vkladom hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, 
alebo na prevod akcií hlavného mesta SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. 
ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave, ktorý bude 
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
27.9.2012 

 
Body, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
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2. Informácia o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: 
Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia 
a.s. a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.  

 
3. Správa o výsledku kontroly a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Petržalskom 
domove seniorov  

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

 
5. Návrh I. na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava Čunovo v zmysle ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov  

      II. návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 315/2 do správy 
Mestskej časti Bratislava – Čunovo podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy  

 
6. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. č. 22840/1, do správy 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 
7. Návrh na odňatie správy objektu WC v Devíne,  MČ Bratislava - Devín a následné 

zverenie do správy Generálnemu investorovi Bratislavy  
 
8. Informácia o Zmluve o nájme nehnuteľností č. 07 83 0941 07 00 na Medenej 9 

a Vajanského nábr. 11, nájomca SYNAPHEA, a.s. so sídlom v Bratislave  
 
9. Návrh na  uzatvorenie   zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena na časť 

pozemku  parc. č.  2848/4 v k. ú. Petržalka  - umiestnenie objektu 10 Energoblok  
 
10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 
Mesto, parc. č. 15141/21 na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia  

 
11. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 
Mesto, parc. č. 15142/1 na obchodné priestory – pokladne  

 
12. Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže na  nájom nebytového priestoru 

na prízemí objektu na Laurinskej  ul. č. 7  v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  
 
13. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, 

Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

 
14. Návrh na predaj nehnuteľností  - pozemku a dielov z pozemkov v k. ú. Staré Mesto 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 
nachádzajúcim sa v areáli Úradu vlády SR  

 
15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2252/47 

v podiele ½ a parc. č. 2245/51 v celosti, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, 
štátny podnik, so sídlom v Banskej Štiavnici   

 
16. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1095/2010 zo dňa 30.9.2010  
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17. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 571/1997 zo dňa 26.6.1997 v znení uznesenia č. 
675/2001 zo dňa 11.10.2001  

 
18. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 

1201/2010 zo dňa 4. 11 2010 a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 3.2011 a uznesenia č. 
387/2011 zo dňa 24.11.2011  

 
19. Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 986,65 € 
 
20. Návrh na odpustenie dlhu v sume 9.094,07 Eur  
 
21. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. 

gen. L. Svobodu 42, Medzilaborecká 8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klincová 1, 3, 
5, 7, Mierova 38, Miletičova 36, Záhradnícka 85, 87, Svätoplukova 45, Budovateľská 11, 
13, 15, 17, Niťová 1, Budovateľská 1, 3, 5, 7, Páričkova 3, Krížna 64, Košická 39, 45, 
Martinčekova 16, Čiližská 24, Bieloruská 46, Estónska 50, Riazanská 16, Račianska 63, 
Sibírska 33, 35, 37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavová 10, Púpavová 2,4, Majerníkova 
34/A, Hlaváčikova 35,  Púpavová 30A, Landauova 36, Wolkrova 37, Wolkrova 35, 
Ševčenkova 10, Lenardova 16, Vavilovova 20, Pečnianska 21, Kopčianska 82, 
Romanova 19,  Haanova 44, Znievska 11, Holíčska 7, vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov 

 
22. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy  č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011 
 
23. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 31. 8. 2012 
 
 
 


