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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 29. 03. 2012 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Mestskej rady 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 12. 04. 2012 a jedno 
mimoriadne zasadnutie mestskej rady dňa 19. 04. 2012. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 12. 04. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. 04. 2012. 
 
Materiál „Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na pôvodné miesto a dôstojný presun 
súsošia Štúrovcov na Námestie slobody“  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: 
 
       1.A  Vzdanie sa JUDr. Tomáša Korčeka, poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného  

mesta SR Bratislavy, členstva v komisii pre ochranu verejného poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

  
      1.B  Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozemkom v k. ú. Staré Mesto 

v prospech spoločnosti IPP Services, s.r.o. 
  
      1.C  Informácia o požiadavkách bánk v súvislosti s plnením podmienok úverových zmlúv 
 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 

1.  Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling 
 
2.  Informácia o stanovení priorít rozšírenia Mestského kamerového systému hlavného 
 mesta SR Bratislavy v roku 2012  

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

1.  Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene k pozemkom v k. ú. Staré Mesto 
v prospech spoločnosti IPP Services, s.r.o. 

 
2. Monitorovanie kvality dopravného prúdu na území hlavného mesta SR Bratislavy 
  
3. Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia miest a obcí Slovenska 
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4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín a na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

 
5. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov na I. poschodí objektu na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, pre občianske združenie Allegra, so sídlom v Bratislave  

 
6. Návrh na zaujatie stanoviska k spôsobu vysporiadania podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnosti v  k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie 11) v prebiehajúcom 
súdnom konaní  

 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy        
č. 372/2011 zo dňa 24. 11. 2011 

 
 
Body, ktoré neboli prerokované z dôvodu uznášanianeschopnosti mestskej rady: 
 
Žiadne 
 
 
Na mimoriadnom zasadnutí mestskej rady dňa 19. 04. 2012 boli prerokované dva materiály, 
a to: 
 

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. Informácia o stave Mestských kúpeľov Grössling 

 
 


