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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 24. – 25. 04. 2013 sa konalo jedno riadne zasadnutia Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 16. 05. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 16. 05. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 06. 06. 2013. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rusovce, pozemkov parc. č 93/1             

a parc. č. 250/602 do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce 
2. Návrh na zriadenie pracovnej komisie za účasti zástupcov hlavného mesta, dotknutých 

mestských častí Bratislavy, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
a Bratislavského samosprávneho kraja za účelom doplnenia špecifických požiadaviek na 
priestorové usporiadanie a funkčné využitie plôch na úrovni mestských častí – vinice 
s bývaním 

3. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č. 13210/2 a parc. 
č. 22074/14 do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

4. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v k. ú. Nové Mesto, pozemkov parc. č.12155/2, parc.     
č. 13097, parc. č. 13098/2. 13100/2, parc. č. 13100/101, parc. č. 22068/2 a parc.              
č. 22402/2 do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

  
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh   na   sanáciu   skorodovaných   stožiarov   verejného   osvetlenia   vrátane  návrhu  

na financovanie – ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č..../2013 zo dňa ...... o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 
ovzdušia  

3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti  v oblasti 
veterinárnej starostlivosti 

4. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemkov 
parc. č. 11489/1, parc. č. 11489/2 a parc. č. 11489/3, a stavby súp. č. 36, Račianska 30, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

5. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, pozemkov  parc.  č. 15680/8, 
parc. č. 15680/14 a parc. č. 15680/15,  a stavby súp. č. 3266,  nachádzajúcej sa na parc.          
č. 15680/14    a parc. č. 15680/15, Uránová 2, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

6. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Mrázová ulica, parc. č. 4963/193, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

7. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/103, Jiráskova - 
Pajštúnska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže  
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8. 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  

9. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3365/2 a parc. č. 3365/5, 
Prokofievova ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže  

10. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc.                
č. 4723/28 a parc. č. 4723/2, Záporožská ulica, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže  

11. Návrh na predaj časti stavby parkoviska a predaj novovytvorených pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1812/2 a parc. č. 1813/2, Šintavská ulica, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

12. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 3556/2 
a novovytvoreného pozemku parc. č. 3556/7, Čilizská ulica, formou obchodnej verejnej 
súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady po schválením programu mestskej 
rady: 
 
1. Návrh na rozšírenie prenájmu nebytového priestoru  na Hrobákovej 5 pre občianske 

združenie TOP CENTRUM – ako prípad hodný osobitného zreteľa 
2. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa (mení a) dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení neskorších predpisov 

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

nájmu a úpravy nájomného zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-88-0350-00-00, v znení 
Dodatku č. 08-88-0350-00-01 pre Telovýchovnú jednotu Slavoj Ovsište, so sídlom 
v Bratislave 

2. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, nebytového priestoru č. 906 
na prízemí, vo výmere 151,19 m2, nachádzajúceho sa v bytovom dome Panská ul. č. 2, 
súpis. č. 242, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

3. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Svoradova 
ulica, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a stavby bez súpisného čísla 
nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 691/8, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

4. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica,                                                            
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

5. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4428/3, spoločnosti 
Slovenská pošta, a.s. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

6. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, Stará 
Vajnorská, spoločnosti MEKY SK s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 
stavbou 



 4  

7. Návrh na predaj rekreačnej chaty so súpis. 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 
 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 


