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    kód uzn.: - 1.9.8    

   1.9.5 
   1.9.4 

 
 
Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
 

A. berie na vedomie 

 

 1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

       - 367/2011 časť C bod 1 zo dňa 24. 11. 2011 
       - 394/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
       - 410/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
       - 411/2011 časť C zo dňa 15. 12. 2011 
       - 513/2012 časť C zo dňa 29. 3. 2012 
       - 665/2012 časť C bod 1 zo dňa 27. 6. 2012 
       - 665/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 

 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.: 

       -   186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
       -   524/2001 časť B bod 2 zo dňa 15. 3. 2001 
       -   155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
       -   240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
       -   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
       -   796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
       - 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
       -     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011 
       -     64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011 
       -   166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
       -   305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011 
       -   411/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
       -   446/2012 časť C zo dňa 2. 2. 2012 
                   

 
B. schvaľuje 

 
 
1. Predĺženie termínu plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva: 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný  nový termín 
uznesenia   zo dňa      termín             plnenia 
 
primátor   409/2011    29. 2. 2012  30. 10. 2012 
    časť C bod 7 
    zo dňa 15. 12. 2011 
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2. Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva: 
 
______________________________________________________________________________ 
nositeľ    číslo uznesenia         pôvodný   
uznesenia   zo dňa      termín              
 
riaditelia organizácii              692/2009                T: trvale 
zriadených MsZ                    časť C                             TK: štvrťročne 
                                             zo dňa 30. 4. 2009                 prvýkrát k 31. 10. 2009 
______________________________________________________________________________  
primátor   559/2012       28. 6. 2012 
    časť B 
    26. 4. 2012 
__________________________________________________________________________ 
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A - splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

A/1 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností, poverený vedením  
                                    oddelenia správy nehnuteľností 
 
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, družstvu PRVOSIENKOVÁ CESTA 
Číslo uznesenia: 367/2011 časť C bod 1 zo dňa 24. 11. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
1. Predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2. 2. 2012  
   návrh na zámenu pozemkov v zmysle časti B bodu 1 tohto uznesenia. 

      T: 2. 2. 2012 
. 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 6. a 28. 6. 2012 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva č. 676/2012. 
 
 
A/2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Peter Michalička, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na  území hlavného  mesta Slovenskej  republiky  Bratislavy v znení  neskorších  predpisov 
a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2004  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, s účinnosťou dňom 1. januára 2012 
Číslo uznesenia: 394/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zabezpečil v spoločnosti OLO, a. s., aktualizáciu štatistického merania hmotnosti odpadu 
v zberných nádobách typu 110 l, 240 l a 1100 l, ako podklad pre novelizáciu VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

T: 30. 6. 2012 
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Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Listom primátora sp. zn. MAG 32364/2012-49721 zo dňa 2. februára 2012 bol požiadaný p. Ing. 
Roman Achimský predseda predstavenstva OLO, a.s., Bratislava, o zabezpečenie úlohy 
aktualizácie štatistického merania hmotnosti odpadu v zberných nádobách typu 110 l, 240 l  
a 1100 l ako podklad pre novelizáciu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v časti určenia sadzieb poplatku podľa typu a objemu zberných nádob. 
Listom zo dňa 10. 4. 2012 predseda predstavenstva OLO, a.s., oznámil výsledky štatistického 
merania hmotnosti odpadu. 
Oddelenie životného prostredia spracovalo informáciu k aktualizácii štatistického merania 
hmotnosti odpadu v zberných nádobách typu 110 l, 240 l a 1 100 l predloženej spoločnosťou OLO, 
a.s., ktorá bola prerokovaná v operatívnej porade primátora dňa 28. 5. 2012 pod bodom 13 s tým, 
že operatívna porada primátora berie informáciu na vedomie. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov spracovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, ktorý bol prerokovaný v operatívnej porade primátora dňa 25. 6. 2012 
pod bodom 11a s tým, že operatívna porada primátora súhlasí s predložením návrhu 
na pripomienkové konanie podľa pravidiel hlavného mesta pre prípravu a schvaľovanie VZN. 
Návrh VZN bol daný dňa 26. 6. 2012 na pripomienkovanie útvarom magistrátu. 
V ďalšom bude postupované podľa pravidiel pre prípravu a schvaľovanie VZN. 
 
 
A/3 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Anton Gábor, oddelenie tvorby finančných zdrojov 
 
Návrh na spracovanie socio-ekonomickej analýzy pre projekt: Integrované stratégie rozvoja 
mestských oblastí 
Číslo uznesenia: 410/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
predložiť na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o výsledkoch socio-ekonomickej analýzy, ktorá identifikuje problémy vybratých mestských oblastí 
a návrh na rozhodnutie o vybratých mestských oblastiach. 

        
                 T: 30. 6. 2012 

 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Materiál bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 6. a 28. 6. 2012 a bolo 
k nemu prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva č. 670/2012. 
 
 
A/4 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu 
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Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2010/2011 
Číslo uznesenia: 411/2011 časť C zo dňa 15. 12. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
rokovať so starostom mestskej časti Bratislava-Ružinov o hľadaní riešenia umiestniť ZUŠ 
Exnárova 6 do vhodného objektu, ktorý má mestská časť Bratislava-Ružinov v správe.  
     
       T: 30. 3. 2012 
         Uznesením č. 543/2012 B zmena termínu  
                                                                                  na 30. 4. 2012  
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora hlavného mesta SR Bratislavy rokovať so starostom 
mestskej časti Bratislava-Ružinov o hľadaní riešenia umiestniť ZUŠ Exnárova  do vhodného 
objektu, ktorý má mestská časť Bratislava-Ružinov v správe. 
Do termínu plnenia tohto uznesenia, mestská časť Bratislava-Ružinov nenašla žiadne voľné 
priestory pre  ZUŠ Exnárova 6, Bratislava. 
Na okraj uvádzame, že hlavné mesto SR Bratislava prijalo petíciu obyvateľov mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, v ktorej občania Ružinova požadujú zverenie budovy v majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy, kde sídli v prenajatých priestoroch materská škola (alokované pracovisko MŠ 
Bancíkovej so sídlom na Exnárovej ulici), do majetku mestskej časti Bratislava-Ružinov.  
 
 
A/5 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca legislatívno-právneho oddelenia 
 
Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Číslo uznesenia: 513/2012 časť C zo dňa 29. 3. 2012  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vyvodiť právne dôsledky vyplývajúce z tejto kontroly. 
 
           T: 30. 6. 2012 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 29. 3. 2012 prerokovalo 
„Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania rekonštrukcie Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“.  
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V prijatom uznesení č. 513/2012 v časti C mestské zastupiteľstvo žiada primátora hlavného mesta 
vyvodiť právne dôsledky vyplývajúce z tejto kontroly. Návrh na doplnenie uznesenia v časti C 
predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva poslanec Michal Muránsky. Svoj návrh rozdelil do 
dvoch skupín, ktoré je potrebné riešiť: 

 
1. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 500 z roku 2008. 

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 500/2008 z 25. 9. 2008 a uznesením č. 
614/2008 z 15. 12. 2008 hlavné mesto 16. 3. 2009 uzatvorilo zmluvu o nájme so spoločnosťou TP, 
a.s., na základe ktorej boli spoločnosti prenechané do nájmu pozemky o výmere 8 429 m2 
a stavby, ktoré sa na pozemkoch nachádzali. Hlavné mesto ich prenajalo na účely výstavby 
a prevádzkovania nového polyfunkčného komplexu športovo-spoločenského centra a výstavby, 
údržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkovania ďalších objektov na predmete nájmu. Nájom bol 
dojednaný na dobu určitú na 50 rokov od podpisu zmluvných strán za cenu 33,19 eur ročne za 
celý predmet nájmu. Kontrola preukázala, že hlavné mesto zmluvou prenajalo objekty a pozemky, 
na ktorých obchodná spoločnosť postavila a je prevádzkovaný hotel siete Hilton Worldwide.  

2. Vyvodenie zodpovednosti, minimálne majetkovej za rozdiel v zámene pozemkov, ktorý sa 
vyšplhal skoro na 4 milióny eur. 

Zámenu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Development SK s. r. o., v katastrálnom 
území Nové Mesto za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta v katastrálnom území Staré Mesto 
prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 4. 10. 2007 mestské zastupiteľstvo a uznesením č.217/2007 
odsúhlasilo doplatok zo strany spoločnosti STRABAG Development  SK s.r.o. za väčšiu výmeru  
a hodnotu pozemkov, ktorú poskytlo v rámci zámeny hlavné mesto. Podkladom k rokovaniu pre 
odsúhlasovanie zámeny bol: 

 
a) znalecký posudok č. 36/2007 znalca Ing. Jozefa Fajnora, na pozemky o celkovej výmere 

17 695 m2 vo vlastníctve hlavného mesta (cena 13 728 Sk/m2), 
 
b) znalecký posudok č. 40/2007 znalca Ing. Jozefa Fajnora na pozemky o celkovej výmere 

16 785 m2 vo vlastníctve STRABAG Development SK s. r. o.( cena 13 485 Sk/m2). 

Podľa vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu SR tým, že si hlavné mesto nevyžiadalo  
pri zámene nehnuteľností so spoločnosťou SRB s.r.o. ďalší znalecký posudok na pozemky v k. ú. 
Staré Mesto, nekonalo v súlade s osobitnými predpismi (§ 4 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/1993 o zásadách hospodárenia s majetkom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 2 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Celkový 
rozdiel za celú výmeru pozemkov, ktoré hlavné mesto poskytlo v roku 2007 pri zámene 
nehnuteľností v lokalite Staré Mesto, vyčíslený podľa ocenenia znaleckým posudkom a podľa 
trhovej ceny realitných kancelárií predstavuje 3 969 343 eur v neprospech hlavného mesta. 
 
K bodu 1 sú navrhnuté opatrenia, ktoré hlavné mesto prijme.  

Z protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo 16. novembra 2011 vyplýva 
pre hlavné mesto opatrenie, a to riešiť osobitne majetkovú účasť hlavného mesta v spoločnosti 
TEHELNÉ POLE, a.s. a s tým súvisiace vzťahy.  

Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 6. a 28. 6. 2012 bol predložený materiál  „Návrh 
na zvýšenie základného imania spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., so sídlom v Bratislave vkladom 
hlavného mesta SR Bratislavy ako akcionára spoločnosti, alebo na prevod akcií hlavného mesta 
SR Bratislavy na spoločnosť TP SLOVAN, s.r.o., so sídlom v Bratislave a na predaj pozemkov 
parc. č. 15140/38, 57, 58, 68, 69, 70 a 71 v k. ú. Nové Mesto, spoločnosti TEHELNÉ POLE, a.s., 
so sídlom v Bratislave“.  
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Primátor hlavného mesta stiahol materiál z rokovania z dôvodu, že je potrebné počkať  
na hospodárske výsledky v roku 2011 a na uzávierku. Materiál bude predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v septembri 2012. 
 
K bodu 2 sa nenavrhli žiadne opatrenia. V materiáli k tomuto bodu je uvedené: 

„Mestské zastupiteľstvo v čase prerokovávania zámeny pozemkov malo ako podklad k oceneniu 
pozemkov všeobecnú hodnotu pozemkov stanovenú znaleckými posudkami. V jeho právomoci 
bola aj možnosť cenu navýšiť nad takto určenú všeobecnú hodnotu. Keďže cenu pozemkov  
pri zámene odsúhlasilo uznesením č. 217/2007, bol postup hlavného mesta v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Hlavné mesto v súlade so zákonom o majetku obcí navrhuje pri prevodoch 
nehnuteľného majetku základnú cenu – všeobecnú hodnotu stanovenú podľa znaleckého 
posudku.“  

Nie je možné vyvodiť právnu zodpovednosť voči mestskému zastupiteľstvu ako 
kolektívnemu orgánu, ktoré v danom prípade rozhodovalo. 

Voči znalcovi Ing. Jozefovi Fajnorovi navrhujeme primátorovi: 

- podať podnet na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s požiadavkou 
o preskúmanie zákonnosti a správnosti postupu znalca (§ 29 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), 

Ďalší postup hlavného mesta bude závisieť od rozhodnutia Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky. 
 
Oddelenie zodpovedné za plnenie: oddelenie správy nehnuteľností 
Termín: 15. 8. 2012          
 
Záver (právna teória): 

Trestný zákon pozná dva druhy zavinenia 1. úmyselné zavinenie 2. zavinenie z nedbanlivosti. 
Zavinenie vo forme úmyslu je vybudované na zložkách vedomostnej aj vôľovej. Podľa stupňa 
naplnenia vôľovej zložky rozlišujeme úmysel priamy a nepriamy. Pri priamom úmysle páchateľ 
chce spôsobiť porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu. Pri nepriamom úmysle páchateľ 
priamo nechcel porušiť alebo ohroziť chránený záujem, súčasne je však uzrozumený s tým, že 
takéto porušenie alebo ohrozenie nastane.  

Pri nedbanlivosti je daná len vedomostná zložka zavinenia. Podľa stupňa vedomostnej zložky 
zavinenia rozlišujeme nedbanlivosť vedomú a nevedomú.  Pri vedomej nedbanlivosti konateľ 
vedel, že môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehal, že sa tak nestane a pri nevedomej nedbanlivosti konajúci nevedel, že môže spôsobiť 
takýto následok, hoci vzhľadom na okolnosti to vedieť mohol a mal.  

Trestnoprávna zodpovednosť vzniká pri protispoločenských činoch. Možno ju uplatniť iba v 
prípade, keď sa páchateľ dopustí trestného činu alebo prečinu. Trestnoprávna zodpovednosť je 
založená na prísne individuálnej subjektívnej zodpovednosti. Zavinenie je preto nevyhnutný 
predpoklad vzniku trestnoprávnej zodpovednosti. 
 
 
A/6 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu, vedúca  
                                    oddelenia koordinácie územných systémov 
 
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 
Číslo uznesenia: 665/2012 časť C bod 1 zo dňa 27. 6. 2012  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 
   2010/2 podľa rozhodnutia schvaľujúceho orgánu o schválení. 
 

T: 31. 7. 2012 
 

Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Splnenie úlohy bolo uskutočnené odovzdaním čistopisu územnoplánovacej dokumentácie Územný 
plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 spracovateľom Ing. arch. Oliverom Perželom  
dňa 25. 7. 2012. 
 
 
A/7 
Nositeľ uznesenia: primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy: Ing. arch. Jela Plencnerová, zástupkyňa riaditeľa magistrátu a vedúca  

oddelenia koordinácie územných systémov 
 
 
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 
Číslo uznesenia: 665/2012 časť C bod 2 zo dňa 27. 6. 2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Zabezpečiť uloženie Územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 
podľa § 28 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

T: 31. 8. 2012 
 
Plnenie: 
Uznesenie je splnené. 

Po odovzdaní čistopisu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Dunajská, zmeny 
a doplnky 2010/2 bol predmetný materiál zaslaný na uloženie podľa § 28 ods. 1 a 3 zák. SNR 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov na Krajský stavebný úrad v Bratislave a na mestskú časť Bratislava–Staré Mesto listom 
č. j.: MAGS ORM 48011/2012/356865 zo dňa 23.08.2012. 
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B - priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
      Bratislavy 
 
 
B/1 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   jednotlivé kontrolované subjekty, ktoré sú súčasťou Magistráte hlavného  
                                    mesta SR Bratislavy 
 
Správa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o výsledkoch vykonaných 
kontrol 
Číslo uznesenia: 186/1999 časť B zo dňa 2. 12. 1999 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľovi magistrátu 
pravidelne predkladať správy o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených 
mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
T: polročne 

 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Oddelenie kultúry, školstva a športu - kontrola dotácií z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uznesenie ukladá predkladať správy mestskému zastupiteľstvu o prijatých opatreniach 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestským kontrolórom. Po prerokovaní správy 
o výsledku finančnej kontroly č. 9/2012 na oddelení kultúry, školstva a športu k čerpaniu "malých 
dotácií" prijala riaditeľka magistrátu opatrenie - vypracovať  novelizáciu VZN č. 5/1994 
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.  
Nositeľmi úlohy sú finančné oddelenie a oddelenie kultúry, školstva a športu.  
OKŠŠ dňa 9. 7. 2012 zaslalo na finančné oddelenie pod číslom MAGS-OKSS-31644/12-351723 
konkrétne pripomienky k VZN č. 5/1994 týkajúce sa "malých dotácií - grantov" za účelom 
zapracovania do VZN. Úloha realizovať novelu predmetného VZN spadá plne do kompetencie 
finančného oddelenia, ktoré má novelu realizovať do 31. 12. 2012. 
 
Oddelenie životného prostredia - dodržiavanie VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 178/2011 
vykonal Mestský kontrolór kontrolu dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
Kontrolovanými subjektmi v čase od 9. 8. 2011 do 3. 4. 2012 bol Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy a 17 mestských častí Bratislavy. 
     Záverom správy č. 11/2011 z kontroly cit. nariadenia sa konštatuje, že overovanie dodržiavania 
§ 7 ods. 2 VZN č. 6/2004 pojednávajúcom o prednostnom zabezpečovaní materiálového 
zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu a zneškodnenia zmesového komunálneho 
odpadu v spaľovni na komunálny odpad kontrolou nebolo naplnené a to napriek tomu, že zákon 
u toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce, ukladá povinnosť na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace 
s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Počas kontroly sa útvar 
mestského kontrolóra nestretol s overovaním dodržiavania § 7 ods. 2 VZN č. 6/2004 na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
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     K prerokovaniu správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2011 bola spísaná 
zápisnica, ktorou bolo kontrolovanému subjektu uložená povinnosť: 
 
1) Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
a predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 18. 5. 2012. 
 
2) Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a o odstránení ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 30. 10. 2012. 
 
3) V súlade s § 8 písm. d) a § 14 ods. 2 písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky 
zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu 
a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 18. 5. 2012. 
 
   Oddelenie životného prostredia vypracovalo pripomienky k záverom správy č. 11/2011 pod 
č. MAGS OZP 42823/2012-307376 dňa 16. 5. 2012 a prijalo nasledovné opatrenia: 
 
1. Opatrenie 1: 
OŽP pripraví návrh listu primátora starostom o účelovom a efektívnom čerpaní finančných 
prostriedkov z 10% výnosu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a list doručí starostom v termíne do 31. 7. 2012. 
 
2. Opatrenie 2: 
OŽP vypracuje usmernenie o účelovom a efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z výnosu 
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mestské časti, oddelenia 
magistrátu a mestské príspevkové organizácie v termíne do 31. 7. 2012. 
 
3. Opatrenie 3: 
OŽP vytvorí pracovnú skupinu na vykonávanie kontrolnej činnosti plnenia zmlúv     uzatvorených 
podľa § 39 ods. 7 zákona o odpadoch a v súlade s § 39 ods. 9 zákona     o odpadoch. Pracovná 
skupina preverí plnenie predmetu zmluvy, oprávnenia vydané    štátnym orgánom v odpadovom 
hospodárstve.         

 T: priebežne 

Z pohľadu predmetu plnenia zmluvy oprávnenou osobou budú ako prvé vykonané kontroly 
spoločností A.S.A. Slovensko, s.r.o. a Vassal EKO, s.r.o., u ktorých je podozrenie na nesprávne 
nakladanie s komunálnymi odpadmi.  
 
 
Kontrola prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií 
na magistráte. 
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórom hlavného 
mesta SR Bratislavy na útvare vybavovania sťažností a petícií bola predložená 6. 8. 2012 
do operatívnej porady primátora a na rokovanie mestského zastupiteľstva bude dňa 27. 9. 2012. 
 
 
Kontrola  plnenia opatrení na hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely hlavného mesta SR Bratislavy. 
Informačný materiál bude predložený na rokovanie operatívnej porady primátora v auguste 2012 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012. 
 
 
Oddelenie nájmov nehnuteľností – kontrola dodržiavania záväzkových vzťahov 
vyplývajúcich z nájomných zmlúv uzatvorených hlavným mestom SR Bratislavou 
Informačný materiál bude predložený na rokovanie operatívnej porady primátora v auguste 2012 
a následne na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012. 
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B/2 

Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ spoločnosti OLO, a. s., 
 
Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 
vyhliadkach do budúcnosti 
Číslo uznesenia: 524/2001 časť B bod  2 zo dňa 15. 3. 2001 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
ako hlavného akcionára spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.: 
2.   Informovať jedenkrát ročne Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, ako sa 

realizuje separovaný zber a recyklácia druhotných surovín a ciele predloženého materiálu. 
 

            T:   trvale, 1x ročne 
            TK: k 30. 6., počnúc rokom 2002 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Materiál bol predložený na rokovanie operatívnej porady primátora dňa 25. 6. 2012. Následne bol 
predložený na rokovanie mestskej rady dňa 5. 9. 2012 a mestskému zastupiteľstvu v dňoch 26. 9. 
a 27. 9. 2012. 
 
 
B/3 
 
Nositeľ uznesenia:  Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora 
Plniteľ úlohy:   Ing. Eva Hulalová, riaditeľka neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj  
                                    bývania v Bratislave 
 
Program výstavby bytov v Bratislave 
Číslo uznesenia: 155/2003 časť D zo dňa 18. 9. 2003 
. 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

Ing. Petre Nagyovej Džerengovej, námestníčke primátora 
polročne informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o realizácii Programu 
výstavby bytov v Bratislave. 

 
                                              T: trvalý 
                                              TK: 1 x ročne k 30. 6. 
 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Materiál bol predložený na rokovanie mestskej rady dňa 14. 6. 2012. Mestská rada po prerokovaní 
materiálu prijala k nemu uznesenie č. 588/2012, ktorým požiadala spracovateľku Ing. Evu 
Hulalovú, riaditeľku neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave o jeho 
doplnenie a opätovné predloženie na rokovanie mestskej rady dňa 5. 9. 2012 a následne 
na rokovanie mestského zastupiteľstva v dňoch 26. 9. a 27. 9. 2012. 
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B/4 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Peter Zapletálek, vedúci oddelenia tvorby finančných zdrojov 
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2004 
Číslo uznesenia: 240/2003 časť B bod 2 zo dňa 11. 12. 2003 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. ukladá 
 

riaditeľovi magistrátu 
2.  Vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie finančných zdrojov, najmä zo štátnych 

programov podpory rozvoja bývania na výstavbu bytov, obnovu a rozvoj infraštruktúry. 
 

T: trvalý 
 TK: 30.6 

 

Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 
 
Oddelenie tvorby finančných zdrojov zabezpečilo v roku 2004 získanie finančných zdrojov 
na Program a priority rozvoja mesta na roky 2004-2006 formou úveru od Dexia banky Slovensko, 
a. s., vo výške 82 378 000,- EUR. 
 
Zároveň priebežne zabezpečujeme potrebné finančné prostriedky pre potreby mesta a to aj 
v oblasti získavania finančných zdrojov z fondov EÚ. 
 
Vzhľadom na to, že uznesenie je schválené v roku 2003 a text „vykonať všetky opatrenia“ je 
nekonkrétny, súvisel najmä s rozpočtom 2004 a pravdepodobne už boli všetky opatrenia 
vykonané, zdá sa nám nekonečnosť termínu plnenia uznesenia nezmyselná. Navrhujem preto, 
po dohode s ostatnými dotknutými oddeleniami, vyhodnotiť toto uznesenie ako splnené a zrušiť ho. 
 
Informácia o získaných finančných zdrojoch  od 30. 6. 2011 do 30. 6. 2012: 
 
- Získanie úveru od SLSP, a.s. a ČSOB, a.s. v sume 66 878 000,- EUR na splatenie 
predchádzajúceho úveru od Prima (Dexia) banky Slovensko, a.s. 
- Finančné prostriedky získané z nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu pre projekty spolufinancované mestom (v zátvorke sú uvedené zazmluvnené zdroje): 
   - Kaštieľ a Sýpka v Čunove – Grant Ministerstva kultúry SR v sume 22 260,- Eur, 
   - CIDEP – Program cezhraničnej spolupráce SR-AT 2007-2013 v sume 11 458,- Eur (84 066,- 
Eur), 
   - Centrope Capacity – Operačná program Stredná Európa v sume 40 832 Eur (172 156 Eur), 
   - Medzinárodná linka Bratislava – Rajka – Program cezhraničnej spolupráce SK-HU 2007-2013 
v sume 30 268,- Eur (371 473,- Eur), 
   - BAUM - Program cezhraničnej spolupráce SR-AT 2007-2013 v sume 23 023,- Eur (358 583,- 
Eur), 
   - Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova – Operačný program Bratislavský kraj v sume 
2 124 450,- Eur (2 239 109,- Eur). 
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B/5 
 
Nositelia uznesenia:   riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
                                      SR Bratislavy 
Plnitelia úlohy:            riaditelia organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 
                                      SR Bratislavy 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR  Bratislavy  o  opatreniach  prijatých 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. 
 

T: trvalý 
TK: 30. 6. a 31. 12. 

 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava.  
Podľa uznesenia, ktoré ukladá riaditeľom organizácií informovať zastupiteľstvo o opatreniach 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou, opatrenia z kontroly v CVČ Kulíškova 6, 
Bratislava, ktorá sa uskutočnila v termíne od 6. 2. 2012 do 16. 2. 2012, oddelenie kultúry, školstva 
a športu predloží na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012. Správa o plnení prijatých 
opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin 
ich vzniku bola predložená mestskému kontrolórovi v termíne do 30. 6. 2012 Mgr. Margitou 
Jaurovou, riaditeľkou CVČ Kulíškova 6, Bratislava. 
 
Mestské lesy v Bratislave. Na základe výzvy kontrolóra bolo dňa 6. 3. 2012 organizácii SITIS, 
s.r.o., Blumentálska 6, 811 07 Bratislava zaslané písomné vysvetlenie o dôvodoch zrušenia súťaže 
- Kosenie lesoparkových lúk. Informačný materiál sa predkladá v mesiaci august 2012 do 
operatívnej porady primátora a následne na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 27. 9. 
2012.Paming - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov  
pri hospodárení s finančnými prostriedkami. Informačný materiál o opatreniach prijatých na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou v mestskej príspevkovej organizácii PAMING sa 
predkladá do operatívnej porady primátora dňa 6. 8. 2012 a následne na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012. Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava. Následná 
finančná kontrola v zariadení pre seniorov Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava, bola 
zamestnancami útvaru mestského kontrolóra vykonaná v čase od 17. 2. 2012 do 9. 3. 2012. 
Kontrolované bolo obdobie od 1. 1. 2011 do ukončenia výkonu kontroly. V správe č. 4/2012 
o výsledku následnej finančnej kontroly, zistené nedostatky kontrola uviedla v 7 bodoch. K bodom 
1, 2, 5, 6 a 7zariadeniem prijalo okamžité opatrenia, ktoré viedli k odstránenie zistených 
nedostatkov. K bodom č. 3 a 4 zariadenie podniklo kroky k náprave. Vzhľadom na časovú 
náročnosť a potrebu súčinnosti s orgánmi verejnej správy plnenie úloh prebieha. Správu o plnení 
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránenie 
príčin ich vzniku, zariadenie predložilo útvaru mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 14. 6. 2012.Informácia o plnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou 
finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, bude predložená na rokovanie mestského 
zastupiteľstva dňa 27. 9. 2012. ZOO Bratislava. Opatrenie č. 1: Prijať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich mestskému kontrolórovi  
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v termíne do 23. 5. 2012.Úloha bola splnená 22. 5. 2012.Opatrenie č. 2: Úloha má termín plnenia 
30. 9. 2012.Opatrenie č. 3: V súlade s § 8 písm. d/ a § 14 ods. 2 písm. h/ určiť zamestnancov 
zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia 
podľa osobitného predpisu (napr. zákonník práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu 
v termíne do 23. 5. 2012.Úloha bola splnená 23. 5. 2012.Správa o plnení uznesenia č. 691/2005 
sa predkladá do operatívnej porady primátora v auguste 2012 a následne na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v septembri 2012.  
 
Dom seniorov Lamač, Na Barine 5, Bratislava. V I. polroku 2012 bola vykonaná v zmysle 
poverenia č. 4/2012 zo dňa 19. 3. 2012 kontrola vládneho auditu a štátneho dozoru Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Išlo o finančnú kontrolu prostriedkov štátneho rozpočtu 
z rozpočtovej kapitoly MPSV a rodiny SR s pozitívnym výsledkom. 
 
 
B/6 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Peter Války, vedúci oddelenia ekonomiky dopravy Bratislavskej 
                                    integrovanej dopravy 
 
Návrh zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón Bratislavskej integrovanej 
dopravy (BID) a zmena v označovaní vlakových liniek BID 
Číslo uznesenia: 796/2009 časť B zo dňa 19. 11. 2009 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. splnomocňuje 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
vykonávať zmeny a doplnky zoznamu zastávok a polročne informovať Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR Bratislavy o vykonaných zmenách. 
 
                                                         TK: k 30. 6. 
                                                                                                                               31. 12. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

V prvom polroku 2012 sa nevykonávali žiadne zmeny a doplnky zoznamu zastávok a železničných 
staníc v tarifných zónach Bratislavskej integrovanej dopravy. 
 
 
B/7 
 
Nositeľ uznesenia:  riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestským   
                                    zastupiteľstvom 
Plniteľ úlohy:   Ing. Mária Pulcová, ústredná evidencia sťažností, sprístupňovanie informácií  
                                    podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
 
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR 
Bratislavy 
Číslo uznesenia: 1034/2010 časť B zo dňa 1. 7. 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
 
riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy informáciu 
o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
          T: trvale 
           TK: 1x ročne 
                         k 30. 6. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom 
hlavného mesta SR Bratislavy predložili na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 28. 6. 2012 informáciu o vybavovaní sťažností podaných v organizáciách 
zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
B/8 
 
Nositeľ uznesenia:  Mgr. Rastislav Gajarský, riaditeľ magistrátu 
Plniteľ úlohy:   Ing. Ivan Krištof, vedúci oddelenia nájmov nehnuteľností , poverený  
                                    vedením oddelenia správy nehnuteľností 
 
Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných  k  31.  1.  2011   a   revízia  platných  terminovaných   uznesení   mestského 
zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období 
Číslo uznesenia: 21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
riaditeľa magistrátu 
2. Predkladať na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrhy   
kúpnopredajných a nájomných zmlúv k predajom a prenájmom majetku hlavného mesta SR   
Bratislavy.  
                    T: trvale 
          TK: každé zasadnutie MsZ 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Na rokovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva k predloženým materiálom na predaj 
a nájom nehnuteľností, prílohu materiálov tvoria kúpne alebo nájomné zmluvy. 
 
 
B/9 
 
Nositeľ uznesenia:  poslanci mestského zastupiteľstva – predsedovia dozorných rád 
Plniteľ úlohy:   poslanci mestského zastupiteľstva – predsedovia dozorných rád 
 
Rôzne - Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských 
zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta 
Číslo uznesenia: 64/2011 časť B zo dňa 31. 3. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. ukladá 
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poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
predsedom dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, 
spoločností s majoritnou účasťou mesta, aby ako zástupcovia mesta v obchodných spoločnostiach 
predkladali mestskému zastupiteľstvu informáciu o činnosti spoločnosti a činnosti dozornej rady. 
 
          TK: 1x ročne 
                                                                    k 30. 6. 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Predsedovia dozorných rád akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným, 
s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 
28. 6. 2012 predložili Informácia o činnosti akciových spoločností a spoločností s ručením 
obmedzeným s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2011, ktorých 
predsedami dozorných rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
a k uvedenému materiálu bolo prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva č. 688/2012.  
 
 
B/10 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Návrh na riešenie budúcnosti PKO a nábrežia 
Číslo uznesenia: 166/2011 časť E bod 4 zo dňa 30. 6. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

E. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
4. Informovať  o  rokovaniach  so  spoločnosťou  Henbury  Development, s. r .o.,  na  najbližšom  
   zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a potom pravidelne na jeho  
   ďalších zasadnutiach. 
 
         T: každé zasadnutie MsZ 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len "mestské zastupiteľstvo") 
na svojom zasadnutí dňa 27. - 28. júna 2012 po prerokovaní materiálu zobralo uznesením 
č. 690/2012 na vedomie  Informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., 
so sídlom Landererova ul. 1, Bratislava (ďalej  len "informácia"), ktorej predkladateľom bol primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Ďalšia informácia bude predložená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 26. 9. a 27. 9. 2012. 
 
 
B/11 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Tibor Schlosser, CSc., hlavný dopravný inžinier 
 
Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave (NS MHD) 
a v jej regióne 
Číslo uznesenia: 305/2011 časť C bod 2 zo dňa 20. 10. 2011  
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

D. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
2. aby pravidelne, na každom riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR     
Bratislavy, informoval 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.   
                           T: každé riadne zasadnutie MsZ 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 6. 2012 bude ako riadny bod programu zaradený 
materiál Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne. 
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 444/2012 bude materiál  naďalej  predkladaný 
ako riadny materiál na každé nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
B/12 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Mgr. Elena Poláková, vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu 
 
Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2010/2011 
Číslo uznesenia: 411/2011 časť B zo dňa 15. 12. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
pristúpiť k príprave právnych rámcov a vytvoreniu materiálnych podmienok pre presťahovanie: 
1. ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava, z objektu na Jesenského 6 do voľných priestorov   
    Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava na Laurinskej 19. 
2. ZUŠ  Podjavorinskej  9,  Bratislava, z  objektu  na Mlynských nivách  37  do  voľných  priestorov  
    na Radlinského 53. 
       
          TK: marec 2012 

T: 30. 6. 2012 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

1. ZUŠ J. Kowalského, Jesenského 6, Bratislava z objektu na Jesenského 6, Bratislava  (ďalej  len   
    „ZUŠ“) do voľných priestorov Mestského divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) na Laurinskú č. 20  
    na 4., 5. a 6. nadzemné podlažie (ďalej  len  „zámer“). OPP  dňa 18. 6. 2012  prerokovala   nové  
    stanovisko  MK  SR  k  umiestneniu ZUŠ do priestorov DPOH a  dala úlohu  pripraviť  realizačný  
    plán sťahovania. Harmonogram sťahovania ZUŠ do DPOH je určený tak, aby ZUŠ začala svoju  
    činnosť  v   nových  priestoroch  1.  9.  2012.  OPP  dňa  2.  7.  2012  prerokuje  realizačný  plán 
    sťahovania ZUŠ do priestorov DPOH a následne hlavné mesto požiada Stavebný úrad mestskej  
    časti Bratislava-Staré Mesto o preklasifikovanie  priestorov DPOH určených pre ZUŠ na školské 
    priestory.  
Realizácia zámeru bola podmienená:  
      splnením   podmienky   podľa   s   čl.  5   Kúpnej   zmluvy   č.  058803730700  uzavretej  medzi   
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      Ministerstvom kultúry SR (MK SR) a hlavným  mestom  SR  Bratislavy  kladným  stanoviskom/ 
      súhlasom MK SR,  ktoré  udelí  výnimku  na  využívanie  voľných  priestorov  DPOH  pre  ZUŠ.  
      oznámením a  získaním  kladného  stanoviska  Krajského  pamiatkového   úradu  Bratislava     
      o zmene využitia priestorov v divadle  z dôvodu, že  budova  divadla  je v Ústrednom  zozname  
      pamiatkového fondu SR pod č. 11 538/2 a  vzťahuje sa  na  ňu  režim  ochrany  podľa  zákona  
      č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zákonov. 
      Dňa 23. 4. 2012 Krajský pamiatkový  úrad  žiadosť  hlavého  mesta  SR  Bratislavy  akceptoval    
      s podmienkami uvedenými v jeho rozhodnutí č. BA/12/743/3/2574/Bar zo dňa 18. 4. 2012. 
2. ZUŠ  Podjavorinskej  9,  Bratislava  z objektu  na  Mlynských  Nivách 37  do  voľných  priestorov  
    na Radliského 53.  
    V záujme presťahovania ZUŠ Podjavorinskej do lokality  Bratislava-Staré  Mesto  do  priestorov  
    na Radlinského  53,  hlavné  mesto SR Bratislava požiadalo  GIB o zabezpečenie vypracovania   
    posudku  na vyčíslenie nákladov potrebných na sprevádzkovanie objektu Radlinského 53.  
 
 
B/13 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   JUDr. Ľubica Chlebová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho 
 
Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom 
Landererova ul. 1, Bratislava 
Číslo uznesenia: 446/2012 časť C zo dňa 2. 2. 2012  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby zverejnil zápisy z rokovaní Magistrátu so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., a vládou 
Slovenskej republiky. 
 
        TK: 1. 3. 2012 a ďalej štvrťročne 
 
 
Plnenie: 
Uznesenie sa priebežne plní. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len "mestské zastupiteľstvo") 
na svojom zasadnutí dňa 2. februára 2012 po prerokovaní materiálu zobralo uznesením 
č. 446/2012 na vedomie  Informáciu o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., 
so sídlom Landererova ul. 1, Bratislava,, a v časti C tohto uznesenia požiadalo primátora hlavného 
mesta, aby zverejnil zápisy z rokovaní Magistrátu so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., 
a vládou Slovenskej republiky s termínom  do 1. marca 2012 a ďalej štvrťročne. 
Uvedená časť uznesenia bola splnená v termíne do 1. marca 2012. Po tomto termíne sa 
uskutočnilo  dňa 22. mája 2012 stretnutie primátora s ministrom životného prostredia SR, 
predmetom ktorého bolo prerokovanie možnosti získania pozemkov štátu, v správe Ministerstva 
životného prostredia SR, nachádzajúcich sa pod budovami Výskumného ústavu vodného 
hospodárstva do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy a náhradnom umiestnení tohto 
výskumného ústavu. O výsledku tohto spoločného rokovania boli poslanci mestského 
zastupiteľstva písomne informovaní v materiáli, ktorý uznesením mestského zastupiteľstva 
č. 611/2012 zo dňa 31. mája 2012 zobrali na vedomie.  
Následne sa uskutočnilo iba jedno stretnutie primátora hlavného mesta so zástupcami spoločnosti 
Henbury Development, s.r.o., a to dňa 21. júna 2012, na ktorom ich oboznámil s výsledkami 
rokovania s ministrom životného prostredia SR, s dôrazom na možnosť riešenia vzniknutej situácie 
realizáciou jednej z možných alternatív, podľa ktorej by štát spoločne s hlavným mestom 
a investorom zakomponoval Výskumný ústav vodného hospodárstva do developerskeho projektu 
s tým, že časť tohto výskumného ústavu, kde sú najcennejšie technológie bude zachovaná, 
administratívne priestory budú umiestnené v novej zástavbe, čo v konečnom dôsledku bude 
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znamenať, že budú súčasťou nového administratívneho celku. Spoločnosť Henbury Development, 
s.r.o., po rokovaní s mestom prevzala podklady navrhovanému riešeniu s tým, že ich dá posúdiť 
z hľadiska majetkového a najmä urbanisticko-architektonického a zašle oficiálne stanovisko k tejto 
alternatíve. O tomto rokovaní boli poslanci mestského zastupiteľstva písomne informovaní 
v materiáli, ktoré uznesením mestského zastupiteľstva č. 690/2012 zo dňa 27. - 28. júna 2012 
zobrali na vedomie. 
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C - návrh na predĺženie termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  
      hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Michaela Potočárová, vedúca oddelenia cestovného ruchu  
                                    a destinačného menežmentu 
 
Návrh na založenie a vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Číslo uznesenia: 409/2011 časť C bod 7 zo dňa 15. 12. 2011  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
7. Zabezpečiť delimitáciu činností turistických informačných centier BKIS do oblastnej  organizácie 
    cestovného ruchu  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  vrátane  priestorov, materiálno-technického 
    zabezpečenia, personálu a transferu finančných prostriedkov z rozpočtu BKIS na alikvotnú časť   
    roku 2012.  
 

T: 29. 2. 2012 
 
Plnenie: 
Návrh na predĺženia termínu plnenia uznesenia. 

Delimitácia činností TIC BKIS: 
Podnikateľskú činnosť zabezpečovalo na základe uznesenia č. 501/2012 MsZ zo dňa 1. 3. 2012 
a z rozhodnutia OPP z dňa 13. 5. 2012 BKIS pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu od 1. 
3. – 31. 7. 2012 na základe vzájomnej zmluvy. Dňa 20. 6. 2012 valné zhromaždenie BTB schválilo 
podnikateľskú činnosť v stanovách a dňa 25. 7. 2012 táto organizácia získala živnostenské 
oprávnenie, aby mohla prebrať všetkých činností v cestovnom ruchu z BKIS prostredníctvom  tohto 
uznesenia. Momentálne prebieha delimitácia zmluvných vzťahov z BKIS na BTB na základe 
prijatého uznesenie. 
- uznesenie sa v tejto oblasti plní priebežne 
delimitácia priestorov, materiálno-technického zabezpečenia 
Dňa 01. 03. 2012 BKIS odovzdalo hlavnému mestu SR Bratislava priestory na Klobučníckej 2, kde 
do tohto dátumu prevádzkovalo turistické informačné stredisko. Delimitácia priestorov a prechodu 
hnuteľného majetku na BTB nie je realizovateľná. Hlavné mesto SR Bratislava preto predložilo dňa 
12. 07. 2012 na rokovanie Mestskej Rady materiál  s návrhom na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Klobučníckej 2 v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, spoločnosti Bratislavská organizácia cestovného ruchu so sídlom v Bratislave. 
Uznesenie k materiálu nebolo prijaté. Materiál sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva v septembri 2012. Z tohto dôvodu je potrebné predĺžiť termín plnenia uznesenia 
do 30. 10. 2012. 
- nesplnené – riešenie priestorov a materiálno-technického zabezpečenia 
delimitácia personálu 
Ku dňu 01. 03. 2012 prešli zamestnanci BKIS do novovzniknutej oblastnej organizácie cestovného 
ruchu  -  Bratislavská organizácia cestovného ruchu formou delimitácie, a to prechodom práv 
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na nového zamestnávateľa.  
- splnené 
transfer finančných prostriedkov na alikvotnú časť roku 2012 
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 443/2012 zo dňa 2. 2. 2012 bol schválený členský 
príspevok hlavného mesta SR Bratislavy do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu vo výške 
382 151,00 Eur. 
- splnené 
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D - návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  
      Bratislavy 
 
 
D/1 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. PhDr. Ľubomír Andrássy, hovorca primátora 
 
Návrh projektu Bratislavská mestská karta 
Číslo uznesenia: 692/2009 časť C zo dňa 30. 4. 2009  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
spolupracovať s útvarmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pri koordinácii marketingu 
komunálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy, osobitne v oblasti kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí. 

 
T:    trvale 
 TK:  štvrťročne 

                                                                    prvýkrát k 31. 10. 2009 
 
Plnenie: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 

Keďže úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 692/2009 časť C zo dňa 30. 4. 2009 sú duplicitné 
s úlohami a ich kontrolou vyplývajúcou z uznesenia č. 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 - 
jeho znenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

C. ukladá 
 

riaditeľom organizácií zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
1. Spolupracovať pri marketingových aktivitách projektu BMK v zmysle pokynov Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy ako koordinátora projektu BMK. 
 

T: trvale 
 TK: 1.2., 30. 4., 31. 7., 31. 10. 
 

       Uznesením MsZ č. 587/2012 bod 2 zo dňa 31. 
5. 2012 - zmena  termínu  kontroly  uznesenia  
raz ročne vždy k 28. 2. 

 
Navrhujem, aby uznesenie staršieho dátumu (2009) bolo zrušené a následne sa bude mestskému 
zastupiteľstvu predkladať plnenie uznesenie 1029/2010 časť C bod 1 zo dňa 1. 7. 2010 týkajúce sa 
aktivít v súvislosti s Bratislavskou mestskou kartou. 
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D/2 
 
Nositeľ uznesenia:  primátor hlavného mesta SR Bratislavy 
Plniteľ úlohy:   Ing. Tatiana Adamcová, vedúca oddelenia životného prostredia 
 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 
SR Bratislavy 
Číslo uznesenia: 599/2012 časť B zo dňa 26. 4. 2012  
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

B. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
aby v súčinnosti so starostami mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a zástupcami 
akciovej spoločnosti OLO, a.s., na júnové zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy predložil návrh opatrení na dodržiavanie rozpočtových pravidiel a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní a likvidácii komunálneho 
odpadu. 
 

T: 28. 6. 2012 
 

Plnenie: 
Návrh na zrušenie uznesenia. 

Predmet sa týka kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy vykonanej Útvarom 
mestského kontrolóra na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 178/2011. Kontrolovanými subjektmi v čase od 9. 8. 2011 do 3. 4. 2012 bol Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy a 17 mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. 
Podľa Uznesenia č. 186/1999 z 3. volebného obdobia správu o prijatých opatreniach ku kontrole 
predkladá riaditeľ magistrátu do mestského zastupiteľstva dvakrát do roka, polročne. Oddelenie 
životného prostredia dňa 16. 5. 2012 vypracovalo pripomienky k záverom správy č. 11/2011 
z kontroly cit. nariadenia a v zmysle zápisnice k správe č. 11/2011 v lehote do 18. 5. 2012 podalo 
oznámenie o prijatých opatreniach Útvaru mestského kontrolóra, o čom zároveň upovedomilo 
riaditeľku magistrátu. Správu o prijatých opatreniach predloží riaditeľka magistrátu do operatívnej 
porady primátora dňa 6. 8. 2012. 
Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 559/2012 zo dňa 26. 4. 2012 bude do mestského 
zastupiteľstva predložené ako správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 
kontrolóra. 
 
 



Návrh na prerokovanie materiálov na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy 26. a 27. 09. 2012 

Kód uzn.: 1.9.2 
 

Uznesenie č. 642/2012 

     zo dňa 05. 09. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
prerokovať 
1. Informáciu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou financovania 

rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave z prostriedkov štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky a prostriedkov hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 

2. Informáciu o materiáloch schválených na valnom zhromaždení obchodných spoločností: 
Slovenská plavba a prístavy, a.s., Incheba, a.s., České aerolínie a.s., Halbart-Slovakia a.s. 
a Mestský parkovací systém, spol. s r.o.  

3. Správu o výsledku kontroly a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Petržalskom domove 
seniorov  

4. Informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu 
a recyklácie druhotných surovín 

5. Návrh I. na bezodplatný prevod pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 297 do vlastníctva 
mestskej časti Bratislava Čunovo podľa ustanovenia § 31b zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  

      II. návrh na zverenie novovytvoreného pozemku v k. ú. Čunovo, parc. č. 315/2 do správy   
      mestskej časti Bratislava-Čunovo, podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR  
      Bratislavy  
6. Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto,  parc. č. 22840/1, do správy 

mestskej časti Bratislava- Nové Mesto  
7. Návrh na odňatie správy objektu WC v Devíne,  mestská časť Bratislava-Devín a následné 

zverenie do správy Generálnemu investorovi Bratislavy  
8. Informácia o Zmluve o nájme nehnuteľností č. 07 83 0941 07 00 na Medenej 9 

a Vajanského nábr. 11, nájomca SYNAPHEA, a.s., so sídlom v Bratislave  
9. Návrh na  uzatvorenie   zmluvy o budúcej zmluve  o zriadení vecného bremena na časť 

pozemku  parc. č.  2848/4 v k. ú. Petržalka  - umiestnenie objektu 10 Energoblok  
10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 

priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 
Mesto, parc. č. 15141/21 na poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia  

11. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, k. ú.  Nové 
Mesto, parc. č. 15142/1 na obchodné priestory – pokladne  

12. Návrh na vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže na  nájom nebytového priestoru 
na prízemí objektu na Laurinskej  ul. č. 7  v Bratislave, k. ú. Staré Mesto  



13. Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5794/24, 
Kopčianska ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 
verejnej súťaže 

14. Návrh na predaj nehnuteľností - pozemku a dielov z pozemkov v k. ú. Staré Mesto, 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 
nachádzajúcim sa v areáli Úradu vlády SR  

15. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2252/47 
v podiele ½ a parc. č. 2245/51 v celosti, Slovenskému vodohospodárskemu podniku, 
štátny podnik, so sídlom v Banskej Štiavnici   

16. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1095/2010 zo dňa 30. 9. 2010  

17. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy        č. 
571/1997 zo dňa 26. 6. 1997 v znení uznesenia č. 675/2001 zo dňa 11. 10. 2001  

18. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy        č. 
1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 v znení uznesenia č. 1201/2010 zo dňa 4. 11 2010 
a uznesenia č. 55/2011 zo dňa 31. 3.2011 a uznesenia č. 387/2011 zo dňa 24. 11. 2011  

19. Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 986,65 Eur 
20. Návrh na odpustenie dlhu v sume 9 094,07 Eur  
21. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. 

L. Svobodu 42, Medzilaborecká 8, Trnavská cesta 62, Kladnianska 1, Klincová 1, 3, 5, 7, 
Mierova 38, Miletičova 36, Záhradnícka 85, 87, Svätoplukova 45, Budovateľská 11, 13, 
15, 17, Niťová 1, Budovateľská 1, 3, 5, 7, Páričkova 3, Krížna 64, Košická 39, 45, 
Martinčekova 16, Čiližská 24, Bieloruská 46, Estónska 50, Riazanská 16, Račianska 63, 
Sibírska 33, 35, 37, Horná 5, Tbiliská 29, Púpavová 10, Púpavová 2,4, Majerníkova 34/A, 
Hlaváčikova 35,  Púpavová 30A, Landauova 36, Wolkrova 37, Wolkrova 35, Ševčenkova 
10, Lenardova 16, Vavilovova 20, Pečnianska 21, Kopčianska 82, Romanova 19,  
Haanova 44, Znievska 11, Holíčska 7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov 

22. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy  č. 144/2007 zo dňa 31. 05. 2007, č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011 

23. Informáciu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 8. 2012 

- - - 

 


