
  
 
 MILAN FTÁČNIK 
 primátor 
 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 BRATISLAVA 

 
 

Bratislava 26. 1. 2012 
 
 

POZVÁNKA 
 

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 
 
 

2. februára 2012 (štvrtok) o 8.30 h 
 
 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie) 
 
 
 
Návrh programu: 
 
 
Otvorenie 
 
Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  
  
  

 
1. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

splatných k 31. 12. 2011 
 

2. Protikorupčné minimum pre Bratislavu 
 

3. Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014  
 

4. Návrh na úpravu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 v súlade 
so zabezpečením členského príspevku hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej 
organizácie cestovného ruchu na rok 2012  

 
5. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012 (Galérie mesta 

Bratislavy a Múzea mesta Bratislavy)  
 

6. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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7. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ - financovanie 
rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
8. Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 

Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava 
 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu 
nebytového priestoru v Domove pri kríži 

 
10. Návrh na predĺženie doby nájmu kaviarni Malevill na Uršulínskej 9, ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa  
 

11. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21572/6, parc. č. 
21572/7 a parc. č. 21572/8, spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., so 
sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa  

 
12. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1557/2, parc. č. 1557/3 

a parc. č. 1558/3, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
 

13. Návrh na neuplatnenie predkupného práva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto – 
Radlinského ulica č. 6 (Hasičská poisťovňa) 

 
14. Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

za pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky – Ministerstva vnútra SR, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 
15. Návrh na zapojenie sa do projektu ,,Nástroje udržateľného plánovania pre moderné mestá 

a ich občanov“ 
 

16. Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta  SR Bratislavy a jeho 
útvaru za rok 2011 

 
17. Návrh na pozastavenie udeľovania súhlasov hlavného mesta k žiadostiam o zaradenie 

neštátnej základnej umeleckej školy a centra voľného času do siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky  

 
18. Upozornenie Krajskej prokuratúry Bratislava – podnet na preskúmanie zákonnosti 

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1997, ktoré bolo zmenené a doplnené všeobecne 
záväzným nariadením č. 3/2005  

 
19. Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2010 

 
20. Prerokovanie pozastavenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 434/2012 zo dňa  19. 1. 2012, podľa § 13 ods. 6 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 
(Materiál bude doru čený v náhradnom termíne) 
 

21. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
22. Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 3780/1 a parc. č. 3782/7, Vilova ul. 
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23. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2983/8, parc. č. 
2983/14 a parc. č. 2983/24 

 
24. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 897/2 

 
25. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3499, do správy 

mestskej časti Bratislava–Petržalka 
 

26. Návrh na zverenie stavebných objektov a pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, do správy 
mestskej časti Bratislava–Čunovo 

 
27. Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbám v k. ú. 

Nové Mesto, súp. č. 324 až 332, súp. č. 334 až 340 a súp. č. 342 až 388 
 

28. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 1090/2010 zo dňa 30. 9. 2010 a návrh na schválenie využitia Starej tržnice  

 
29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 21, 

Miletičova 32 - Záhradnícka 85, Nezábudkova 50, Daxnerovo námestie 6, Kulíškova 23, 
Páričkova 21, Staré záhrady 2, 4, 6, 8, Staré záhrady 14, Košická 39, Sklenárova 22, 24, 
Žitavská 4, Gelnická 16, 18, Hany Meličkovej 9, Pribišova 4, Jána Stanislava 17, 
Hlaváčikova 35, Beňovského 12, Ševčenkova 8, Hálova 13, Wolkrova 35, Hrobákova 7, 
Vígľašská 11,  Vígľašská 8, Znievska 11, Jasovská 43, Jasovská 49, Ľubovnianska 6, 
Topoľčianska 18, Bujnákova 1, Žehrianska 7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

 
30. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy č. 114/2007 zo dňa 26. 04. 2007, č. 556/2008 zo dňa 30. 10. 2008, č. 
37/2011 zo dňa 03. 03. 2011, č. 59/2011 zo dňa 31. 03. 2011, č. 102/2011 zo dňa 
28.04.2011, č. 152/2011 zo dňa 26. 05. 2011, č. 205/2011 zo dňa 30. 06. 2011, č. 
235/2011 zo dňa 07. 09. 2011 

 
31. Informácia o účasti členov–neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011  
 

32. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy 

 
33. Interpelácie 

 
34. Rôzne       

                                                                                                      
 
 
 
 

Milan Ftáčnik, v. r. 
                                                                                                                        primátor 
 
 
 
Poznámka: 
V čase zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  hlavného mesta SR Bratislavy je  pre poslancov 
mestského  zastupiteľstva  a starostov mestských častí zabezpečené bezplatné parkovanie 
v podzemnej  garáži na Uršulínskej ulici. V prípade  záujmu  o  parkovanie  je  potrebné  pri  vstupe  
do podzemnej garáže prevziať si parkovací lístok a pri odchode miesto platenia sa poslanci 
mestského zastupiteľstva  preukážu poslaneckým preukazom a starostovia mestských častí 
občianskym preukazom. 
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Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 
Materiál na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 
dňa 2. februára 2012 
 
 

Informačný materiál 
 
 

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

 
b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy  

 
c) Informácia o stave príprav 1. etapy projektu NS MHD Hlavná stanica - Janíkov dvor a stave 

dokumentácie potrebnej pre podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky 
z Operačného programu doprava 2007 - 2013 na 1. časť 1. etapy projektu NS MHD 
Šafárikovo nám. - Bosákova ul. 
(Materiál bude rozdaný priamo na rokovaní MsZ 2. 2.  2012) 

 
d) Informácia o ukončenom projekte „Typy sídelných štruktúr pre územný rast mesta“ – 

CIDEP 
 

e) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislava za školský rok 2010/2011 

   
f) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme  nehnuteľného 

majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011 
 

g) Informácia o plnení  prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským 
kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20. 9. 2011 
 

h) Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
vyhľadávacej činnosti za rok 2011 

 
i) Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 

12. 2011 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

 
j) Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných v roku 2011 hlavným mestom 

SR Bratislavou a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 

 
k) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 

19, Mozartova 16, Martinengova 8, Solivarská 25, Záhradnícka 85, Líščie Nivy 6, 
Karadžičova 6, Košická 42, Korytnická 2, Majerníkova 28, Repašského 3, Jungmannova 8, 
Lachova 24, Gessayova 33, Jasovská 45, Starhradská 12, vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov 

 
l) Informácia o zapojení sa hlavného mesta SR Bratislavy do partnerstva v projekte „Nové 

prístupy pri znižovaní mestskej juvenilnej a enviromentálnej kriminality“ 
 

m) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac 
december 2011 
  


