
 

 

 

 *mag0x03uecjz* 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 

Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 28. 04. 2022 
 

Číslo záznamu: MAG 140228/2022 

Spisový znak: UK1 
Skartačná 
lehota: 

A10 

  
 

Informácia 
o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

medzi dvoma zasadnutiami 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Predkladateľ: 
 
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

Materiál obsahuje: 
 
Informáciu o činnosti Mestskej rady 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami 
Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Zodpovedný: 
 
Mgr. Tomáš Malec, PhD., v. r. 
vedúci oddelenia činnosti 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
 

 

Spracovateľ:  
 
Edita Šušolová, v. r. 
oddelenie činnosti mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 

 

apríl 2022 

 
 



 

 

 
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“) 31. 03. 2022 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) 07. 04. 2022. 
 
Na zasadnutí mestskej rady 07. 04. 2022 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. 04. 2022. 
 
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-Jarovce 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
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 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Rača 
2. Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej 
organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9883/1, Valérii Šimanovej 
4. Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
5. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný 
priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 
6. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 6, 
Klincová 9, Muškátová 50, 52, Kvačalova 22, Trenčianska 46, Medzilaborecká 6, 10, 12, 14, 
Karloveská 29, 35, Beniakova 24, 26, 28, 30, 32, 34, Ušiakova 4, Gercenova 19, Pečnianska 11, 
vlastníkom bytov 



 

 

7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 
pod bytovým domom Vietnamská 40 
8. Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 813/2005 zo dňa 22. 09. 
2005, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Beniakova 24 – 34 
 


