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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 26. – 27. 06. 2013 sa uskutočnili dve zasadnutia Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 03. 07. 2013 a 12. 09. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 03. 07. 2013 bol prerokovaný bod Prerokovanie pozastavenia 
výkonu uznesenia Mestské zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1180/2013 zo dňa 
26. a 27. 06. 2013, ako zjavne nevýhodného pre obec ku ktorému nebolo prijaté uznesenie. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 09. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. – 27. 06. 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 predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2432/18, Jurajovi Gajdárovi 

a manželke Kataríne Gajdárovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
2. Petícia za vyhlásenie Evolučného parku Bratislava 
3. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7347/18, 9, 20 a parc. č. 21714/10, vo vlastníctve 
spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave  

4. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 2/300 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové 
Mesto, parc. č. 12813/2, parc. č. 12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. č. 12815, vo vlastníctve 
Dr. Lászlóne Botfay 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení programu 
mestskej rady: 
 
1. Návrh na zúženie predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 07 83 0685 05 00 o nehnuteľnosť 

„Pavilón C – telocvičňa“  nachádzajúcu sa na Záporožskej ulici č. 8 v Bratislave, v k. ú. 
Petržalka a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho  sa nájmu 
nehnuteľnosti „Pavilónu C  - telocvične“ nachádzajúcej sa na Záporožskej ulici č. 8 
v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Športový klub polície Bratislava, so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na rozšírenie nájmu pre HC        

SLOVAN Bratislava, a. s., na fasáde objektu Zimného štadióna O. Nepelu na umiestnenie 
reklamného zariadenia 

2. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18873/11, Miroslavovi 
Vanekovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
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3. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa 
čl. 56  odsekom 4 a čl. 57 odsekom 3  

4. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - deľba pôsobností 
v oblasti pozemných komunikácií Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej 
platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia 

5. Návrh na zriadenie automatickej požičovne mestských bicyklov (Bike sharing) 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
1. Riešenie témy ropovodu 
2. Informácia o proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne 

záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2003 z 11. 12. 2003, ktorým sa 
upravujú podmienky vodenia psov na území hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Body, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., dňa 13. júna 2013 
2. Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: 

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací 
systém, spol. s r.o., a Slovenská plavba a prístavy a.s. 

3. Informácia o materiáli, ktorý bude schvaľovaný na mimoriadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 27. septembra 2013 

4. Informácia o Výročnej  správe neziskovej organizácie za rok 2012 Spoločnosti pre rozvoj 
bývania v Bratislave, n.o. 

5. Informácia o činnosti občianskeho združenia VAGUS po jeho ročnom pôsobení 
6. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 4 000,00 Eur 

na zabezpečenie služieb pre mobilnú ošetrovňu pre Hospitálsku rehoľu sv. Jána z Boha 
7. Informácia o plnení hlavných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených útvarom 

mestského kontrolóra na Mestskom ústave ochrany pamiatok 
8. Informácia k návrhu riešenia urovnania sporu formou náhradných pozemkov - Ing. Ivan 

Hitka 
9. Návrh na schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 

priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 
10. Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní k novovytvoreným pozemkom 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21598/1 a parc. č. 21598/2, s Ing. Vladimírom 
Rázusom, CSc. s manželkou 

11. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, a to stavby so súpis. č. 
1952 nachádzajúcej sa na Pekníkovej 2 Bratislava a pozemkov parc. č. 1415 a parc. č. 
1416, do správy rozpočtovej organizácie Centrum voľného času KLOKAN 

12. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1441/61, vo vlastníctve spoločnosti TECHNOPOL 
PARTNER, a.s., so sídlom v Bratislave 

13. Návrh na neprijatie ponuky alebo čiastočné prijatie ponuky na bezodplatný prevod 
nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska 
Nová Ves a k. ú. Petržalka 
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14. Návrh na odňatie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súpis.       
č. 2786 nachádzajúcej sa na Radlinského 53 Bratislava a pozemkov parc. č. 7969/1, 
a parc. č. 7969/2, zo správy mestskej organizácie GIB – Generálny investor Bratislavy 
a návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to stavby so súpis.  č. 
2786 nachádzajúcej sa na Radlinského 53 Bratislava a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. 
č. 7969/2, do správy Základnej umeleckej školy  -  Podjavorinska 

15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5544/1, 
5544/3, spoločnosti WENTA GROUP, s.r.o. – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 
pod stavbou 

16. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1669/23, Majerníkova 
ulica, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave – majetkovoprávne usporiadanie 
pozemku pod stavbou 

17. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8502/2, Mariane 
Krškovej a spol. 

18. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/43, parc.                  
č. 5018/243, parc. č. 5018/377 a parc. č. 5018/378, Ing. Jozefovi Záhumenskému 
s manželkou  

19. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2152/2, spoločnosti 
AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bratislave 

20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Tichá 4, 
Dohnányho 20, Martinčekova 30, Riazanská 48, Hálkova 46, 52, Račianska 11, 13, J. C. 
Hronského 16, 18, 20, Ladislava Dérera 2, Ladislava Dérera 4, Bagarova 30, 
Tranovského 26, Cabanova 6, 8, Ľuda Zúbka 17, Jána Smreka 14, Tupolevova 24, 
Wolkrova 7, M.Curie-Sklodowskej 25, Romanova 33, Gessayova 12, Víglašská 8, 
Znievska 5, Znievska 44, Tematínska 4, Gercenova 6A, Kovácsova 98, 100, Záhradnícka 
62, Záhradnícka 64,  vlastníkom bytov 

21. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch 
a hromadných garážach Pribišova-hromadné garáže, Záhradnícka 62, Záhradnícka 64, 
vlastníkom garáží a nebytových priestorov  

22. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy  č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, č. 152/2011 zo dňa 26. 05. 2011, č. 
714/2012 zo dňa 27.-28. 06. 2012, č. 809/2013 zo dňa 26.-27. 09. 2012,           č. 
890/2012 zo dňa 22. 11. 2012, č. 891/2012 zo dňa 22. 11. 2012 

 
 
 


