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Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi 

zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 29. 04. 2021 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 13. 05. 2021. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 13. 05. 2021 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym 
výsledkom za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením 
obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 
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. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 
2. Dodatok č. 1 k Štatútu Výboru pre audit hlavného mesta SR Bratislavy 
3. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na naloženie 

s hospodárskym výsledkom za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 
zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na prevádzku mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 

5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu 
nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 8/2019 zo dňa 30.05.2019, uzatvorenej medzi 
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Mestskými lesmi v Bratislave ako prenajímateľom a Matúšom Burianom, s miestom 
podnikania v Bratislave, IČO: 45647470 ako nájomcom 

6. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie 
s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s. 

7. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na rozdelenie 
zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na 
riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

8. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, 
Odbojárov 9 v Bratislave, pre nájomcu Slovenský zväz hádzanej, Trnavská cesta 37, 
Bratislava, za účelom organizovania Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov od 08. 01. 
– 26. 01. 2022 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne, Harmincova 2 
v Bratislave pre nájomcu Black Rose, s.r.o., Jurigovo námestie 436/1, Bratislava ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na 
Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného 
v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 v Správe telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave na obchodné 
účely 

13. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánkov 
a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom 
poskytovania služieb rýchleho občerstvenia 

14. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na ponukové konanie na prenájom 
časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, 
Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu 

15. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, 
MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej 

16. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku 
v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou, ulica Líščie údolie 

17. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, spoločnosti 
iiSTATE s.r.o., so sídlom v Bratislave 

18. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17377/1 a parc. č. 17377/2 mestskej časti  
Bratislava -Rača 

19. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému 

20. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia 
predmetu nájmu – časti pozemku parc. č. 2880, k. ú. Dúbravka, a zníženia nájomného 
v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00 zo dňa 08. 11. 2011 v znení dodatkov, 
pre Spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave 
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21. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu 
nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej 
s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave 

22. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo 
vlastníctve žiadateľa, v celosti do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., 
Bratislava 

23. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku - technického zhodnotenia Zimného štadióna 
Ondreja Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení 

24. Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 
na pozemku parc. č. 15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov 

25. 23. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41, Lamačská brána, 
v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave 

26. Návrh na vysporiadanie pozemku parc. č. 3500/1 v Bratislave, k. ú. Rača, na 
Púchovskej ul. v Bratislave, z dôvodu realizácie a prevádzkovania záchytného parkoviska 
„Park and Ride“ 

27. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 
Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. 
č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej 

28. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 754/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým bolo schválené odpustenie nájomného vo výške 
50 % nájomcom nebytových priestorov, ktoré boli zatvorené alebo boli v obmedzenom 
režime za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov počas 2. vlny pandémie 

29. Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o odpustenie 
nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 

 


