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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 01. 03. 2012 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to dňa  15. 03. 2012.  
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 15. 03. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 29. 03. 2012 a dva 
materiály, ktoré budú opätovne prerokované na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 04. 2012: 
 

1. Návrh Tretieho doplnku k Plánu dopravnej obsluhy BSK – časť investičná výstavba 
 
2. Návrh na zámenu nehnuteľností v Bratislave, a to pozemkov v k. ú. Petržalka 

a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Devín, 
vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 
Materiál „Petícia občanov – protest proti premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia 
Ľudovíta Štúra v Bratislave“  mestská rada odporučila mestskému zastupiteľstvu prerokovať 
až  po predložení pravidiel postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži 
pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného 
mesta SR Bratislavy.  

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

 36. Rôzne - Návrh na čerpanie finančných prostriedkov na základe uverejnenej verejnej 
 výzvy na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, 
 iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 
 (resocializačné stredisko RETEST) 

 
Body, ktoré predkladateľ stiahol z rokovania mestskej rady: 
 

1. Správy o výsledkoch činnosti mestských organizácií za rok 2011, úlohy na rok 2012             
a stanoviská k hodnotiacim správam mestských organizácií za rok 2011 

 
2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 6 195,62 Eur 

 s príslušenstvom a zmluvnou pokutou  
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 

   1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti 
 pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 
 9282/1, Ing. Valérovi Hlobilovi, bytom v Bratislave   

 
Body, ktoré neboli prerokované z dôvodu uznášanianeschopnosti mestskej rady: 
 
Žiadne 


