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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 25. 10. 2012 sa jedno riadne zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 07. 11. 2012. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 07. 11. 2012 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25. 11. 2012. 
 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
Žiadne 
  
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
2. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 
Body, ktoré boli stiahnuté z rokovania mestskej rady po schválením programu mestskej 
rady: 
 
Návrh na ďalší postup pri vymáhaní pohľadávky 207 461,99 EUR voči Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome 
Dunajská ul. č. 18, Grösslingova ul. č. 23, v prospech Matice slovenskej 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu  časti 

pozemku registra „C“ v Bratislave,  k. ú. Petržalka, parc. č.  5060, pre spoločnosť Dalkia 
a.s., so sídlom v Bratislave 

2. Správa o realizácii participatívneho rozpočtu v roku 2012   
3. Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácií na rok 2013 
4. Návrh Štatútu poslaneckého grémia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy 
 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
1. Informácia k upozorneniu prokurátora (ústna informácia) 
2. Postavenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave (ústna informácia) 
3. Informácia o riešení neziskovej organizácii GALANT (ústna informácia) 
4. Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný 

priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave (ústna informácia) 
5. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
6. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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Body, ktoré neboli prerokované, ale mestská rada ich odporučila prerokovať 
v mestskom zastupiteľstve: 
 
1. Správa o realizácii projektov v oblasti cyklodopravy a priority na rok 2013  
2. Návrh riešenia výstavby resp. rozširovania cintorínov na území hlavného mesta SR 

Bratislavy  
3. Informácia o využívaní rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy  
4. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 

28, Svetlá 7, Solivarská 23, Azalková 6, Kuliškova 29, Korytnická 3, Lotyšská 2, 6, 
Estónska 6, Estónska 14, Račianska 65, Ľudovíta Fullu 52, Gallayová 5, Bakošova 6, 
Hálova 13, Hálova 10, Hrobákova 7, Hrobákova 40, Hany Meličkovej 16, Znievska 44, 
Bzovícká 16 vlastníkom bytov  

5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. 
L. Svobodu 42, Trnavská cesta 60, Páričkova 3,  Majerníkova 34A, Hany Meličkovej - 
garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova – garáže, stav. obj .438 – garáže, Veternicová – garáže, 
Púpavova 30/A - garáže, Tranovského – garaže obj. D, Tranovského – garaže obj. C, 
Tranovského – garaže obj. A, Hanulova garáž – obj. A, Hanulova garáž – obj. B, 
Hanulova garáž – obj. C, Hanulova garáž – obj. F, Hanulova garáž – obj. E, Hanulova 
garáž – obj. D, vlastníkom garáží a nebytových priestorov  

6. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej  
republiky  Bratislavy  č. 663/2009 zo dňa 05.03.2009, č. 498/2012 zo dňa 01.03.2012, č. 
580/2012 zo dňa 26. 04. 2012, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012 a  č. 809/2012 zo dňa 26. - 
27. 09. 2012  

7. Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 10. 2012 


