
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 15. 12. 2011 
 
 
 
 
 

 
I n f o r m á c i a 

o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 
medzi dvoma zasadnutiami 

Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

december 2011 
 

 
 
 
Predkladate ľ: 
 

Milan Ftáčnik, v. r. 
primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
Zodpovedná:  
 

Mgr. Dagmar Kramplová, v. r. 
vedúca organizačného oddelenia 
 
 
 
 
Spracovate ľ: 
 

PhDr. Stanislav Rumann, v. r. 
organizačné oddelenie 
 
 
 
 

 

 
 
 
Materiál obsahuje:  
 

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



2  

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

 
 

Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 24. 11. 2011 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to dňa 1. 12. 2011.  
 

Na zasadnutí mestskej rady dňa 1. 12. 2011 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2011. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania me stskej rady pred schválením programu 
mestskej rady: 
 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 
  
Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy z členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR a návrh na voľbu Jána Panáka, poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 

 
Návrh na opätovné prerokovanie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
 
Body, ktorý predkladate ľ stiahol z rokovania mestskej rady: 
 
Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4977/12 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostato čný po čet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v 

Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č. 5417/4 a parc. č. 5430,  pre Zberné suroviny, a.s., 
so sídlom v Žiline 

 
Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
 
Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 

370, Michalská 5, spoločnosti BROKER, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, so započítaním 
existujúcich pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy voči kupujúcemu, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA, s.r.o., so 

sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 
Body, ktoré neboli prerokované z dôvodu uznášaniane schopnosti mestskej rady: 
 
Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti na Okánikovej ulici č. 1 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto 
 
Návrh na zverenie stavebných objektov a pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, do správy mestskej 

časti Bratislava–Čunovo 
 
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 

1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

 
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na 

prízemí  objektu na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves 
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Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2009 
zo dňa 19. 11. 2009 

 
Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 043,20 Eur 
 
Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 230,29 Eur 
 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 615,55 Eur 
 
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15, Komárnická 

32, 34, Medzilaborecká 23, Miletičova 32, 34, 36, Záhradnícka 85, 87, Azalkova 6, 
Mraziarenská 21, Slovinská 8, Baltská 11, Učiteľská 1, 2, Riazanská 14, 16, 18, 20, Tbiliská 
29, Hlaváčikova 35, Hrobákova 7, Šustekova 3, Beňadická 11, Krásnohorská 1, Vígľašská 4, 
Holíčska 7, Turnianska 2, 4, Žehrianska 5 a Hálova 13, vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov   

 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  republiky 

Bratislavy č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010 a č. 152/2011 zo dňa 26. 5. 2011  
 
Návrh na odvolanie Ing. Petra Hanulíka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy z členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR a návrh na voľbu Jána Panáka, poslanca Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy za člena komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 

 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných 

k 30. 11. 2011 
 
Návrh na opätovné prerokovanie platu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky  Bratislavy 
 
 
 
Na základe prijatého uznesenia mestskej rady budú body programu, ktoré neboli mestskou radou dňa 
1. 12. 2011 prerokované, zaradené do programu rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


