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

 
 

Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 24. - 25. 06. 2015 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a to dňa 10. 09. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 10. 09. 2015 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 24. 09. 2015. 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady:  
 
1. Návrh na schválenie prípadu  hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov parc. č. 666 a časť pozemku parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej 
ulici č.1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť DAMP, spol. s.r.o., so sídlom 
v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti 
pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č.1 
v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Trnave 

 
Materiály, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu                        

a budúceho zriadenia vecného bremena k novovytvoreným pozemkom v Bratislave,               
k. ú. Rača, parc. č. 475/97, parc. č. 1486/7, spoločnosti RETKINS 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:  
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v stavbe, súpis. č. I.7723, na pozemku parc. č. 21466/1, na Nábreží arm. gen. 
Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bc. Darinu Moravčíkovú - Divya.sk, 
so sídlom v Bratislave 

2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50, pre spoločnosť develop BS s. r. o., 
so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území 

Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok  



2. Koncepcia rozvoja Horskej cyklistiky na území Mestských lesov v Bratislave 

3. Návrh dohody o cezhraničnej spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou 
a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko 

4. Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 

5. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci ZMOS za obdobie I. polrok 2015 

6. Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2014 

7. Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže 
a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov,   
parc. č. 1866/1, Gagarinova ulica, Bratislava 

8. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17,   
pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne vysporiadanie 

9. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti 
Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici - tretia časť 

10. Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej 
príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k. ú. Trnávka, 
k. ú. Karlova Ves a k. ú. Ružinov 

11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy                
č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov                     
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

12. Návrh na uplatnenie resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 
k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to 
k stavbe, súpis. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 6477, Štefánikova 31, Bratislava 

13. Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku              
v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-
Rača 

14. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku v Bratislave,                             
k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšikovej - 
zrušenie duplicity spoluvlastníctva uzavretím dohody o urovnaní a zosúladenie reálneho 
a právneho stavu 

15. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome                   
Solivarská 11, Trenčianska 40, Nezábudková 36, 50, Kvetná 7, Páričkova 23,                 
Košická 50, Latorická 19, Ipeľská 15, Tehelná 9, J.C. Hronského 16, Račianska 161, 
Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Janického 10, Pribišova 13, Ľuda 
Zúbka 29, Landauova 34, Tupolevova 6B, Hálova 18, Ševčenkova 20, Pečnianska 3, 
Pifflova 5, Lachova 39B, Kopčianska 82, Medveďovej 17, Vranovská 61, Vígľašská 9, 
Budatínska 41, Topolčianska 22, vlastníkom bytov 

 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
 


