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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 06. 03. 2014 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 13. 03. 2014. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 13. 03. 2014 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 03. 2014. 

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Informácia o nepodpísaní uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1488/2014 zo dňa 06. 03. 2014 prijatého k informácii o Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s.  

2. Návrh na vydanie rozhodnutia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy 
v oblasti telesnej kultúry  

3. Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 11903/ 1 a parc.              
č. 11903/239 k. ú. Nové Mesto, Račianske mýto a novovytvorených pozemkov parc.              
č. 22000/21 a parc. č. 22000/22, k. ú. Nové Mesto, Račianska ul. pri obchodnom stredisku 
Pokrok, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

4. Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy         
č. 1330/2013 zo dňa 21. 11. 2013 – Národný futbalový štadión  

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4 za parc. č. 807 

s Milanom Kovašichom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
2. Informácia o pozemkoch pod garážami a spôsob predaja týchto pozemkov  
3. Návrh na opätovné zverenie pozemkov parc. č. 4357/4, 4357/5, 4358/4, 4358/12, 4358/13, 

4358/14, 4358/25, 16843/2, 16863/2 a stavieb – tenisových kurtov na parc. č. 4357/6, 
sociálnej vybavenosti pri tenisových kurtoch na parc. č. 4358/13, zrubového hotela Flóra 
na parc. č. 4358/25, motela – hlavná budova na parc. č. 16843/2, motela – ubytovacie 
trakty na parc. č. 4357/5, 16843/2 a trafostanice na parc. č. 16843/3 v lokalite Zlaté piesky, 
 k. ú. Trnávka a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka a Športovej haly na parc. č. 1309, 
Bradáčova ul., k. ú. Petržalka, v Bratislave, do správy STARZu 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom 

návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04  
2. Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., vo vlastníctve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT 
LIMITED, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

3. Návrh na riešenie umiestnenia ZUŠ Exnárova 6 
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4. Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy dňa 27. 03. 2014 

 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc.                   
č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o., so sídlom v Bratislave  

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/1, spoločnosti BEVASA, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave  

3. Návrh na na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 206/140, parc.             
č. 206/151, parc. č. 206/152, parc. č. 206/153 a parc. č. 206/154, Carlosovi Da Silva 
a Beate Da Silva  

4. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
946/2013 zo dňa 07. 02. 2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného 
zreteľa nájom časti pozemkov v  k. ú. Ružinov, spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so 
sídlom v Bratislave  

5. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
1368/2013 zo dňa 12. 12. 2013, ktorým bol schválený prevod nehnuteľností v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o. 
so sídlom v Bratislave  

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Nové Mesto a 
Bratislava-Vajnory  

7. Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia Malokarpatská vínna cesta  
8. Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2014  
9. Správa o činnosti Mestského centra Stará tržnica za rok 2013  
10. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1050/2013 časti A a C zo dňa 24. - 25. 04. 2013, ktorými sa mení systém volieb, 
kompetencie a delegovanie zástupcov do obecných školských rád  

11. Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a rád 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy  

12. Návrh na zrušenie časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04. 07. 2007 a doplnenie časti B uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04. 07. 2007  

13. Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc.            
č. 15640/60 a parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej 
časti Bratislava-Ružinov  

14. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 
48, 50, 52, 54, 56,  Jégeho 5,  Ľudovíta Fullu 13, 15, Červeňákova 7, Iľjušinova 6, 
Ševčenkova  6, Planckova 2, Pankúchova 5, Lachova 21, 23, Vígľašská 11, Znievska 5, 
Ľubovnianska 4, Topoľčianska 33, vlastníkom bytov  

 


