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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 26. 5. 2016 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v  dňoch 3. 6. 2016 a 16. 6. 2016. Zasadnutie 
3. 6. 2016 bolo neuznášania schopné. Prítomní členovia mestskej rady prerokovali pozastavenie 
výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 503/2016 časť B body 1, 2, 4, 6, 7 zo dňa 26. 5. 2016 z dôvodu rozporu zo zákonom, ako aj 
z dôvodu, že je pre mesto zjavne nevýhodné.  
 
Na zasadnutí mestskej rady zo dňa 16. 6.2016 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, ktoré 
budú predložené na zasadnutie zastupiteľstva dňa 29. - 30. 6. 2016. 
 

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

v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, Róbertovi Kužlíkovi 
2. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

spoluvlastníckeho podielu 7389/10000 k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v stavbe 
súpis. č. 6331 na pozemkoch parc. č. 917/6 a 917/8, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský 
športový klub so sídlom v Bratislave 

3. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pozemok parc. č. 19548/3 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy za pozemky parc. č. 18338/2,4 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. 
Stanislava Poláka a Mgr. Renáty Polákovej, členov Občianskeho združenia Urovnanie 
a Náprava 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie 
 
 



Materiály, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii 

druhotných surovín 
2. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 17. júna 2016 
3. Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení 

organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 24. mája 2016 
4. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 27. júna 2016 
5. Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom 

zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016 
6. Petícia proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov - Astronomická, par. č. 1222/3, 

MČ Bratislava-Ružinov 
7. Petícia za prijatie občianskeho návrhu na skultivovanie petržalského nábrežia Dunaja v 

lokalite bývalého kúpaliska Lido a zapracovanie projektu Lido lagúny do Územného plánu 
zóny 

8. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k implementácii 
požiadaviek mestských častí k riešeniu nimi navrhovaných infraštruktúrnych 
investičných zámerov 

9. Zásady poskytovania finančného príspevku na podporu udržateľného hospodárenia 
so zrážkovou vodou v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

10. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor 
Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave 

11. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave 
12. Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa 

predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu 
Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 
2020 

13. Memorandum o spolupráci medzi mestskými časťami Bratislava-Lamač, Bratislava-
Dúbravka a hl. mesta SR Bratislavy o realizácii spoločného projektového zámeru vytvorenia 
podmienok cyklotrás ako súčasti hospodárskej politiky mestských častí okresu Bratislava IV 

14. Kandidatúra hlavného mesta Bratislava na titul Creative City UNESCO a členstvo v Creative 
Cities Network 

15. Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 a účtovná závierka 
Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2015 

16. Návrh na menovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša 
Ruppeldta, Panenská a do rady školy pri Základnej umeleckej škole na Radlinského ul. 
v Bratislave 

17. Návrh Zásad na poskytovanie finančného príspevku mnohodetným rodinám 
18. Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2016 - Mestské lesy 
19. Zriaďovacia listina príspevkovej organizácie Mestských lesov v Bratislave  
20. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 4, 

Solivarská 21, 23, Plickova 6, 10, Saratovská 17, Fedinova 1, Švabinského 14, Holíčska 23, 
Fedinova 14, Černyševského 23, Mamateyova 12, Pankúchova 3, Blagoevova 10, 12, 
Blagoevova 14, 16, Vyšehradská 21,  vlastníkom bytov 

 


