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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. 03. 2013 sa konalo jedno riadne zasadnutia Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 11. 04. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 11. 04. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25. 04. 2013. 
 
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: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa súhlasu 

s uzatvorením Dohody o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o vzájomnom nájme 
pozemkov č. 18 83 0522 12 00, v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou 
Kráľova hora, s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou ŠTÚDIO KOLIBA a.s., ako 
kupujúcim, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k predmetu nájmu vo vlastníctve 
spoločnosti Kráľova hora, s.r.o. 

2. Návrh na rozšírenie prenájmu nebytového priestoru  na Hrobákovej 5 pre občianske 
združenie TOP CENTRUM 

3. Návrh na neprijatie ponuky na odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe 
Ministerstva vnútra  SR v Bratislave, k. ú. Vinohrady 

4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2409/31 a parc. č. 
2409/32, spoločnosti ZM Invest s. r. o., so sídlom v Bratislave 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady po schválením programu mestskej 
rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov registra „C“ v Bratislave, v  k. ú. Staré Mesto, k. ú. Nivy, k. ú. Ružinov,  k. ú. 
Nové Mesto, k. ú. Rača, k. ú. Vajnory, k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Dúbravka, k. ú. 
Karlova Ves,  k. ú. Petržalka a k. ú. Jarovce, spoločnosti FOX ONE, s. r. o., so sídlom 
v Bratislave  

2. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10800/18 a parc. č. 10800/19, 
spoločnosti FORESPO DUNAJ 4 a.s., so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 716,79 Eur 
 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
1. Prijatie úveru do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 


