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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. 02. 2013 sa konalo jedno riadne zasadnutia Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 14. 03. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 14. 03. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 03. 2013. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Zverenie nehnuteľností pre mestskú časť Bratislava-Ružinov 
  
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 zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 103176 stojacej 

na pozemku registra „C“, parc. č.  7295, v podiele 1/3 a s ňou súvisiacich práv a záväzkov 
do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto alebo návrh na odňatie nehnuteľností v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby súpis. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295 a 
pozemku registra "C", parc. č. 7295 v podiele 2/3 a s ňou súvisiacich práv a záväzkov zo 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku 

v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spoločnosti MARINER, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave 

2. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/12, spoločnosti 
MEDITRADE spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa 

3. Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 135/26,                       
Ing. Stanislavovi Šimončičovi 

4. Zverenie nehnuteľností pre mestskú časť Bratislava-Ružinov 
 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
Žiadne 
 


