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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. 04. 2014 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 07. 05. 2014. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 07. 05. 2014 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 05. 2014. 

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 
2. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 148, do správy         

mestskej časti Bratislava-Petržalka 
3. Pravidlá žrebovania znalcov na stanovenie ceny majetku  
4. Umiestnenie „Pamätníka 17. novembra“ v lokalite Námestia Slobody 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti 

Národný futbalový štadión, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa a návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 219/2007 zo dňa 4. 10. 2007 v znení uznesenia č. 738/2009 zo dňa 2. 7. 2009   

2. Návrh na schválenie dočasného vyňatia z bytového fondu 4-izbového bytu č. 76 
vo výmere 82,4 m2 v bytovom dome súpis. č. 3174 na pozemku parc. č. 1669/105  
na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Slovenskú filharmóniu so sídlom 
v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

3. Pravidlá žrebovania znalcov na stanovenie ceny majetku 
 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2020  
2. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2013  
3. Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.  
4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške  2 317,15 Eur  
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5. Návrh na odzverenie novovytvorenej budovy na Exnárovej ul. č. 6 a jej zverenie 
do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov  

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom 
nehnuteľností – pozemkov parc. č. 19715/3, parc. č. 19598, parc. č. 19599, parc. 
č. 19603/1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie 
v lokalite „Železná studnička – Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny  

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 
priestorov na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka  

8. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8-na k pozemkom  parc. č. 1248, parc. 
č. 1249, k. ú. Vrakuňa  

9. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č.  1769/5 a  parc. 
č. 1769/18, Amálii Královičovej – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 
a pozemku k nej priľahlého  

10. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vlastníkom garáží Moravská 
ul.  

11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 
54, Trenčianska 64, Krížna 64, Račianska 43, Jána Stanislava 3, Ľudovíta Fullu 13, 
Veternicová 24, Fedinova 10, Hrobákova 7, vlastníkom bytov 

12.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach 
na Stodolovej ulici 

 


