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Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
medzi dvoma zasadnutiami 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 
Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len „mestské zastupiteľstvo“) 18. 11. 2021 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) 02. 12. 2021. 
 
Na zasadnutí mestskej rady 02. 12. 2021 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva 16. 12. 2021. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

1. Petícia Zachráňme Petržalku! 
2. Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. 
č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej 
cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

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

1. Návrh na zmeny a úpravy v Metodike zmien územného plánu v záujme budovania 
predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania, zobratej 
na vedomie MsZ dňa 24.6.2021, uznesenie č. 917/2021 

2. Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 102333 na pozemku parc. 
č. 8678 na Lazaretskej 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti 
Nákupné centrum, s.r.o. pre hlavné mesto SR Bratislava 

3. Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru vo výmere 
201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s nájomcom REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. so 
sídlom v Bratislave 

 
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 boli preradené z informačných materiálov medzi riadne materiály: 
 

1. Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy 



2 
 

Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 

1. Informácia o príprave obstarávania zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta 
SR Bratislavy  

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie 
ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-
PO7-SC72-2021-74) 

3. 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. 

4. Informácia o plnení uznesenia č. 390/2020 časť B zo dňa 30. 1. 2020 – návrh opatrení 
ako dosiahnuť primeranú a transparentnú cenu tepla pre obyvateľov hlavného mesta SR 
Bratislavy 

5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 374,27 Eur a odpis 
z účtovnej evidencie 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej 
cirkvi, so sídlom v Bratislave 

7. Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim. 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, nebytových priestorov v stavbe súpis. 
č. 7723    na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9, a časti pozemku parc. 
č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, pre Nevzata Abaziho s miestom 
podnikania v Bratislave  

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny 
predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0713-07-00 v znení jej 
neskorších dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Digital Park II, s.r.o., so sídlom 
v Bratislave 

9. Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. 
Petržalka, spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa  

10. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny 
nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so 
sídlom v Bratislave  

11. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Viery Smetanovej, za pozemky vo 
vlastníctve  hlavného mesta SR Bratislavy, Dúbravčická ulica 

12. Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 2 v Bratislave na Mierovej ulici, k. ú. 
Ružinov, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava 

13. Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 22306/26, Vlárska ul., v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so 
sídlom v Bratislave  

14. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/2 
a 1182/3, Mlynská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
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15. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 
a pozemkov parc. č. 4817/12, parc. č. 4817/135, parc. č. 4817/1, v lokalite ulica Pri 
Šajbách a časti parc. č. 475/42, v lokalite Urban Park, do správy mestskej časti 
Bratislava-Rača 

 


