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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“) 23. 06. 2022 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) 14. 09. 2022. 
 
Na zasadnutí mestskej rady 14. 09. 2022 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva 29. 09. 2022. 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 1221/2022 zo dňa 28. 04. 2022, ktorým sa schválilo 
podanie žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného 
nájomného bývania na Muchovom námestí 

 
2. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom 
v Bratislave 

 
3. Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR 

Bratislavy na pozemku v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, pri ktorých sa menil názov: 
 
Pôvodný názov materiálu: 
„Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, 
so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P. O. Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na 
ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, 
zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha 
Hviezdoslava n.o.“ 
 
  



 

 

sa nahradil názvom materiálu v znení: 
„Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke  hnuteľného majetku nachádzajúceho sa 
v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo 
P. O. Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k. ú. Staré 
Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej 
organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n. o.“ 
 
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. Riešenia pre zabezpečenie prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie 
mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAN Bratislava, a. s., HC Slovan Bratislava 
– mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o. 
2. Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie 
nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 
3. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej 
evidencie Domova jesene života 
4. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri kríži z účtovnej 
evidencie Domova pri kríži 
5. Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej 
evidencie Domova seniorov Archa 
6. Návrh na zverenie bratislavských lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
7. Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava 
8. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave 
9. Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny 
nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave 
10. Návrh na schválenie zámeny ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
nehnuteľností v Bratislave, s Bratislavským samosprávnym krajom, so sídlom v Bratislave 
11. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami 
12. Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby 
bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto 
13. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 


