
 
  MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 26. 09. 2019  
 
 
 
 

 
I n f o r m á c i a 

o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
medzi dvoma zasadnutiami 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
, v. r. 

september 2019 

 
 
 
Predkladateľ: 
 
Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 
prvá námestníčka primátora 
 
 
Zodpovedná: 
 
Ing. Jarmila Kiczegová, v. r. 
vedúca organizačného oddelenia 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Jakub Klučiar, v. r. 
organizačné oddelenie 
 
 
 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Informáciu o činnosti Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma 
zasadnutiami Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 



 
 

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“) zvolaného na 27. 06. s pokračovaním 28. 06. 2019 sa uskutočnilo jedno 
zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 12. 09. 
2019. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 09. 2019 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
žiadne  
 
Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na naloženie 

s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a výročnej správe spoločnosti za rok 
2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej 
spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

2. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 4075/14 a parc. č. 4075/124, lokalita Nové záhrady, 
Ing. Štefanovi Vargovi 

3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves 

  



4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí 
pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA – 
MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10663/34, spoločnosti APIS home, s. r. o., 
so sídlom v Bratislave 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21949/121, spoločnosti REMING 
CONSULT a.s., so sídlom v Bratislave 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej 
republiky so sídlom v Bratislave 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu dvoch častí 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 251 a parc. č. 410, Úradu vlády Slovenskej 
republiky so sídlom v Bratislave 

9. Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle 
zákona č. 260/2011 Z.. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. 

10. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2018 
11. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
12. Clean Mobility 
13. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle hlavného mesta SR Bratislava 

na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 
lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
v roku 2019 

14. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň DEPAUL 
SLOVENSKO, nezisková organizácia, v celkovej výške 20 000,00 Eur 

15. Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech 
verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – 
Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ 

16. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/18, 
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

17. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavba so súpis. č. 1421 
a pozemkov, parc. č. 4784/32 a nasl., vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Železníc Slovenskej republiky, za účelom vybudovania bytových priestorov a rozšírenia 
bytového fondu 

18. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v areáli Zoologickej 
záhrady Bratislava, do správy mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada 
Bratislava 

19. Návrh na zverenie časti nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Staromestská 
knižnica na Blumentálskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

20. Návrh na zverenie pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3800 a parc. č. 3879/1, 
k. ú. Devínska Nová Ves, v areáli základných škôl I. Bukovčana č. 1 a I. Bukovčana č. 3, 
do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

21. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. 
č. 21649/4, parc. č. 22305/3 a parc. č. 22306/26, v prospech spoločnosti 
KRAMARE s.r.o. v likvidácii so sídlom v Bratislave 

  



22. Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 13 379,00 Eur podľa Zmluvy o nájme 
pozemku č. 08 83 3 0383 15 00 v znení dodatku č. 08 83 0383 15 01, ukončenej dňa 
31. 08. 2018, spoločnosti IWW Residence, s. r. o., so sídlom v Bratislave 

23. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, 
Muškátová 48, Šándorova 2, 4, Súmračná 10, 12, 14, 16, Vrútocká 24, Vrútocká 38, 
Dvojkrížna 2, Bebravská 18, Hronská 10, Hagarova 1, Belinského 4, Vilová 5, Vilová 7, 
Vilová 11, Vilová 15, Vilová 17, Vilová 19, Jasovská 7, vlastníkom bytov 

24. Rámcová náplň činností komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a zmene a názvu komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 


