
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 21. 11. 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. 

november 2019 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

v zastúpení Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r. 

1. námestníčka primátora 

 

 

 

 

Zodpovedná: 

 

Ing. Jarmila Kiczegová, v. r. 

vedúca organizačného oddelenia 

 

 

 

 

Spracovateľ: 

 

Mgr. Juraj Klátik, v. r. 

organizačné oddelenie 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

Informáciu o činnosti Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma 

zasadnutiami Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 



1 

 

 

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“) konaného 24. 10. 2019 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 07. 11. 2019. 

 

Na zasadnutí mestskej rady dňa 07. 11. 2019 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 

budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2019. 

 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 

programu mestskej rady: 

 

Prijatie opatrení na obmedzenie množstva jednorazových plastov a plastových obalov, príp. 

zvýšenie recyklácie  

 

Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 

schválením programu mestskej rady: 

 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v 

Bratislave,  k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., 

so sídlom v Bratislave 

 

Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady po schválení 

programu mestskej rady: 

 

Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 

programu mestskej rady: 

 

1. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 842/5, Starohájska ulica, 

spoločnosti Conex Impuls, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne 

usporiadanie pozemku zastavanému stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

 

2. Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

 

Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 

 

Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 

a návrh na ukončenie členstva v združení 
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Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 

v mestskom zastupiteľstve: 

 

1.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

2.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v lokalite Železničnej ulice, parc. č. 37/8, Jozefíne Kocúrovej 

3.  Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1945/8 do vlastníctva Ing. Juraja Moravanského 

4.  Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 

v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/5 a návrh na predaj pozemku 

v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 518/7, ako majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku pod stavbou 

5.  Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Rača, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

za pozemky a stavby v k. ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja so sídlom v Bratislave 

6.  Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, 

za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta 

7.  Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. 

č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, 

ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 

žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 

8.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane 

Čermanovej, PhD., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou 

vo vlastníctve žiadateľa 

9.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 

a parc. č. 5409/15, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie 

pozemku 

10.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 4934/30, spoločnosti 

MEKY SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

11.  Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/6, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s. r. o., 

so sídlom v Nitrici 

12.  Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2064/7, ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou 

 


