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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 30. 04. 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“). Prvé zasadnutie mestskej rady, k prerokovaniu 
pozastavenia výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 118/2015 zo dňa 30. 4. 2015 
z dôvodu rozporu zo zákonom, sa uskutočnilo dňa 07. 05. 2015 a druhé zasadnutie mestskej 
rady sa uskutočnilo dňa 14. 05. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 14. 05. 2015 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. 05. 2015. 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24 

a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, spoločnosti DEVELOPMENT 4, a.s.,               
so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

2. Návrh riešenia výstavby, respektíve rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 
Bratislavy 

3. Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle Zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099, na častiach pozemkov reg. 
„C“ KN parc. č. 15425/8  a parc. č. 15425/75, ako aj na časti pozemku reg. „E“ KN parc. 
č. 15423/101, k. ú. Nivy, v prospech spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 
so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
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  

2. Návrh na odňatie správy pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10 
organizácii MARIANUM, predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc.                       
č. 1235/12 podľa GP č. 30029/2015, Slovenskej republike – Ministerstvu vnútra SR,               
ako prípadu hodného osobitného zreteľa a na zverenie pozemkov v Bratislave,                           
k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1235/10, parc. č. 1235/11, do správy organizácii MARIANUM 

3. Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, Bazová ulica, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie 

 



4. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 374, Pankúchova ulica, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

5. Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o.,                   
so sídlom v Bratislave 

 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 
 


