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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 25. – 26. 09. 2013 sa uskutočnilo jedno zasadnutia Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 10. 10. 2013 s pokračovaním 
17. 10. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 10. 10. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 10. 2013. 
Pokračovanie mestskej rady nebolo možné pre neuznášaniaschopnosť.  

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na udelenie súhlasu s asanáciou stavby bývalého obchodného domu „Nákupné 

centrum ŽITAVA“ – stavba súp. č. 5044, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3605/1, 
katastrálne územie Vrakuňa 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení programu 
mestskej rady: 
 
Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18873/11, Miroslavovi 
Vanekovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na zmenu uznesenia č. 1149/2013 zo dňa 26. - 27. 06. 2013 - návrh na schválenie 

nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov na zimných štadiónoch v správe STARZ-u 
ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 23013/1, spoločnosti Národný 
futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave  

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  939 a parc. č. 940/3, pre spoločnosť Imagine 
Development s.r.o., so sídlom v Bratislave  

4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6, 8590/44 
a 8609/10, spoločnosti Centre Investment, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 
Nakoľko mestská rada 10. 10. 2013 neprerokovala všetky body programu, primátor 
v zmysle rokovacieho poriadku zvolal pokračovanie mestskej rady na 17. 10. 2013. 
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Zasadnutie mestskej rady nebolo otvorené z dôvodu nedostatočného počtu prítomných 
členov mestskej rady, čím bola mestská rada neuznášaniaschopná. 
 
 
Body, ktoré neboli prerokované pre neuznášaniaschopnosť mestskej rady v dňoch              
10. 10. 2013 a 17. 10. 2013:  
 
1. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1253/2013 zo dňa 25. – 26. septembra 2013 (zmena dotácie na finančný príspevok) 
2. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 17870/4, parc. č. 

17870/20, parc. č. 17870/27, parc. č. 17870/28 a parc. č. 17870/29, spoločnosti    A M 
S E T s.r.o., so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/7, Ľubošovi 
Klamovi v ½ a Emilovi Peškovi v ½ - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 
stavbou 

4. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/1, 
parc. č. 5409/2, parc. č. 5409/3, parc. č. 5409/4, parc. č. 5409/5, parc. č. 5409/6, parc. č. 
5409/7, parc. č. 5409/10, parc. č. 5409/11, parc. č. 5409/12, parc. č. 5409/14, parc. č. 
5409/16, parc. č. 5409/17, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov 

5. Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7347/18,19,20 a parc. č. 21714/10, vo 
vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave 

6. Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, a to prístavby zariadenia 
pre seniorov   a   zariadenia   opatrovateľskej   služby  so  súp.  č.  110  nachádzajúcej 
sa na Smolníckej ulici č. 3 v Bratislave, do správy mestskej rozpočtovej organizácii 
Gerium 

7. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14472/53, pieskovisko 
Banšelova ul., do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov 

8. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5607/1 
a parc. č. 5607/2 – areál materskej školy Dudvážska 4, do správy mestskej časti 
Bratislava-Podunajské Bikupice 

9. Návrh na udelenie súhlasu s asanáciou stavby bývalého obchodného domu „Nákupné 
centrum ŽITAVA“ – stavba súp. č. 5044, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 3605/1, 
katastrálne územie Vrakuňa 

10. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Daxnerovo 
námestie 6, Andreja Mráza 8, Račianska 11, 13, J.C.Hronského 18, 20, Púpavova 4, 
Veternicová 1, Cabanova 8, Mamateyová 10, Medveďovej 17, Šustekova 9, Znievska 
9, Vígľašská 6, Budatínska 41, Ľubovnianska 16, Žehrianska 7, Ľubovnianska 6, 
Gessayova 21  vlastníkom bytov 

11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veternicová 
1 vlastníkom garáže 

12. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k  30. 9. 2013 

13. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 24. 10. 2013 

14. Rôzne 
 


