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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“) konaného 21. 11. 2019 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 28. 11. 2019. 

 

Na zasadnutí mestskej rady dňa 28. 11. 2019 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 

budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 12. 12. 2019. 

 

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

programu mestskej rady: 

 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, Čajkovského ulica a Námestie slobody, Úradu vlády Slovenskej republiky so 

sídlom v Bratislave 

 

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

schválením programu mestskej rady: 

 

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

programu mestskej rady: 

 

 

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

programu mestskej rady: 

 

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

 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti 

udeľovania súhlasov pre príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu 

 

Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 

v mestskom zastupiteľstve: 

 

1.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019 

2.  Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov 

v Dome tretieho veku 

3.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17352/1, parc. č. 17359, parc. č. 17360/1, 

RNDr. Marianne Cíchovovej, PhD. a spol. 

4.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1507/6 a parc. č. 1533/3, Bratislavskému 

samosprávnemu kraju so sídlom v Bratislave 
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5.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22072/1 spoločnosti ACS 5, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave 

6.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2381/16, Petrovi Pčolinskému 

a Mgr. art. Ondrejovi Mázikovi 

7.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/15 a parc. č. 3888/152, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 4735/2, spoločnosti Beskydská 10 s. r. o., so sídlom v Bratislave 

8.  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“ – pokračovanie 

9.  Návrh grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej 

republiky v Bratislave 

10.  Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 

11.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svätoplukova 

41, Šándorova 2, Košická 14, Bebravská 7, Rajčianska 20, 22, Rajčianska 24, 26, 28, 

Kríková 16, 18, Vavilovova 22, Šustekova 29, Krásnohorská 3, Holíčska 3, vlastníkom 

bytov 

12.  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 

na pozemku pod bytovým domom Pustá 3 

 

 

 

 


