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Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma  
zasadnutiami Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

 
 

Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 29. 09. 2011 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to dňa 13. 10. 2011.  
 

Na zasadnutí mestskej rady dňa 13. 10. 2011 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2011: 
 
Body, ktorý predkladate ľ stiahol z návrhu programu rokovania mestskej rady: 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/28 a parc. č. 22218/11, spoločnosti REALIZ a. s., 
so sídlom v Bratislave 

 
Materiál, ktorý  predkladate ľ  stiahol z rokovania mestskej rady: 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu  

nebytových priestorov a pozemku parc. č. 1007/2 v Bratislave na Hrobákovej ul. č. 5, k. ú. 
Petržalka, pre občianske združenie Kolkársky Klub Spoje Bratislava, so sídlom v Bratislave,  
Palisády č. 53 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia: 
Informácia o priebehu výberových konaní na riaditeľov príspevkových organizácií celomestského 

charakteru: Správa telovýchovných   a  rekreačných  zariadení  hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné  stredisko, Generálny   investor     
Bratislavy,   MARIANUM – Pohrebníctvo mesta  Bratislavy a PAMING   –   Mestský   investor   
pamiatkovej   obnovy 

Návrh na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/5 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom 
v Bratislave 

Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1256/7, formou 
priameho predaja s cenovou ponukou 

 
 
 
 
 
 

 
 


