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               O B S A H   Z Á P I S N I C E      

 

zo zasadnutia Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktoré sa konalo 28. apríla 2011.  

 

 

 Otvorenie zasadnutia                          str.   1 

     Vo ľba overovate ľov zápisnice, vo ľba  

     návrhovej komisie                             str.  2 

     Návrh programu - úpravy, schválenie           str.  4 

 

BOD 1:                                             str. 30 

Návrh na zmenu zasadacieho poriadku Mestského zastu pite ľ-

stva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 2:                                             str. 33 

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 201 1. 

 

BOD 3a):                                           str. 48 

Informácia o PKO. 

 

BOD 3: 

Návrh Priorít Bratislavy a programových cie ľov na  

roky 2011 - 2014  

(Bude prerokovaný na májovom zasadnutí MsZ.) 

                  

BOD 4: 

Návrh na vo ľbu námestníkov primátora hl. mesta SR 

Bratislavy 
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(Bude prerokovaný na májovom zasadnutí MsZ.) 

 

BOD 5:  

Návrh na vo ľbu členov Mestskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy 

(Bude prerokovaný na májovom zasadnutí MsZ.) 

 

BOD 6:                                            s tr.  93 

Návrh na vo ľbu členov komisií Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy z radov neposlancov.  

 

BOD 7: 

Návrh na vo ľbu hlavnej architektky Bratislavy. 

(Bude prerokovaný na májovom zasadnutí MsZ.) 

 

BOD 8:                                            s tr. 111 

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  

(Presun vykonávania niektorých pôsobností v oblasti  zdra- 

votníctva na mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.) 

 

BOD 9:                                            s tr. 113 

Návrh VZN hlavného mesta SR o úhradách za poskytova nie 

sociálnych služieb.  

 

BOD 10:                                           s tr. 147 

Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestsk ého 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

BOD 11:                                           s tr. 161 

Správa o stave aktívneho cestovného ruchu v hlavnom  meste 

SR Bratislavy do konca roku 2010. 
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BOD 12:                                           s tr. 198 

Preh ľad aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta  

Bratislavy za rok 2010. 

 

BOD 13:                                           s tr. 205 

Návrh na personálne zmeny v spolo čnosti Nadácia 

Bratislavy, Slovenský dom Centropy a v Spolo čnosti pre 

rozvoj bývania v Bratislave, n. o. 

 

BOD 14:  

Návrh úplného znenia stanov obchodnej spolo čnosti   

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

(V y p u s t e n ý  z programu rokovania.) 

 

BOD 15:                                           s tr. 211 

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedosta tkov 

zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu S R v 

roku 2009. 

 

BOD 16:  

Návrh a menovanie zástupcov za hlavného mesta SR  

Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zria - 

ďovate ľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy 

(S t i a h n u t ý  z programu rokovania.)  

 

BOD 17:                                           s tr. 213 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 43/2011 zo d ňa 31. 3. 2011. 

 

 

BOD 18:                                           s tr. 214 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 12/2011 zo d ňa 27. 1. 2011 o 

reštrukturalizácii dlhu GIB pri rekonštrukcii Zimné ho 

štadióna Ondreja Nepelu.  

 

BOD 19 a):                                        s tr. 225 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo d ňa 25. 2. 2010. 

 

BOD 19:                                           s tr. 229 

Návrh na vypriadanie podielového spoluvlastníctva k  

nehnute ľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Okánikova 

ulica 1. 

(S t i a h n u t ý  v priebehu rokovania.) 

 

BOD 20:                                           s tr. 255 

Návrh na predaj nehnute ľnosti v Bratislave, k.ú. 

Petržalka, pozemku parc. č. 5105/69, spolo čnosti OFFICE 

PARK, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu h odného 

osobitného zrete ľa. 

 

BOD 21:                                           s tr. 267   

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravk a, 

parc. č. 597/51, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 22:                                           s tr. 271 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlov a Ves, 

parc. č. 2937/14, parc. č. 2983/10 a parc. č. 2983/12. 

 

 

BOD 23:                                           s tr. 278 
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Návrh na schválenie zámeru na predaj pozemku v Brat islave, 

k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2866/1.  

 

BOD 24:                                           s tr. 292 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. p. Ra ča, parc. 

č. 475/5 a parc. č. 475/34, spolo čnosti ZSE Distribúcia, 

a.s., so sídlom v Bratislave. 

(S t i a h n u t ý   v priebehu diskusie.) 

 

BOD 25:                                           s tr. 309 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory , parc. 

č. 832/12, ako prípadu hodného osobitného zrete ľa. 

 

BOD 26:                                           s tr. 311   

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7960/1 a parc. č. 

7960/2, a stavby súp. č. 2891, Mýtna 31, formou obchodnej 

verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže.  

 

BOD 27:                                           s tr. 323 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7962/2, parc. č. 7963/1 

a parc. č. 7963/2, a stavby súp. č. 2892, Mýtna 33, formou 

obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej sú ťaže.  

 

BOD 28:                                           s tr. 325 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 370, 
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formou obchodnej verejnej sú ťaže a schválenie podmienok 

obchodnej verejnej sú ťaže, Michalská 5.  

 

BOD 29:                                           s tr. 327 

Návrh na zverenie pozemku parcely registra "E" v 

Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 5661/2, do 

správy mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.  

 

BOD 30:                                           s tr. 332 

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemky v 

Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/19 a 

parc. č. 1428/20.  

 

BOD 31:                                           s tr. 333 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parcela registra 

"C" parc. č. 1240/6, k. ú. Ružinov, so spolo čnos ťou JUNIS 

Development, s.r.o., so sídlom v Bratislave a návrh  na 

schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zr iadení 

vecného bremena spo čívajúcom v práve strpie ť realizáciu 

stavby na časti pozemku parcela registra "C" parc. č. 

1240/6 v k. ú. Ružinov, so spolo čnos ťou JUNIS Development, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

(S t i a h n u t ý  v priebehu rokovania.) 

 

BOD 32:                                           s tr. 334     

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vr aku ňa 

parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, ob čianskemu združeniu 

Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v 

Bratislave.  

(S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 
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BOD 33:                                           s tr. 354  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 2848/4 pre AT-SOLID, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave. 

 

BOD 34:                                           s tr. 355 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 1738/1. 

 

BOD 35:                                           s tr. 358 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Pe tr-

žalka, parc. č. 2472/1, parc. č. 2490, parc. č. 2491, 

parc. č. 2493, parc. č. 1523, parc. č. 1524, parc. č. 

1525, parc. č. 3170, parc. č. 3179, parc. č. 3228, parc. 

č. 3375/3, parc. č. 3654, parc. č. 3655, parc. č. 3658/1, 

parc. č. 3202 a parc. č. 3209 pre mestskú časť Bratislava 

-Petržalka.  

 

BOD 36:                                           s tr. 359 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Pet ržalka, 

parc. č. 519 pre spolo čnos ť M.J.A., s.r.o., so sídlom v 

Bratislave.  

 

BOD 37:                                           s tr. 361 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré 

Mesto, parc. č. 1957/9 spolo čnosti Bolinivio Holding 
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Limiteda, Anastasi Sioukri & Olympion, Themis T., 

Limassol, Cyprus.  

 

BOD 38:                                           s tr. 363 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. St aré 

Mesto, družstvo PRVOSIENKOVÁ CESTA, družstvo 

 

BOD 39:                                           s tr. 367 

Návrh a schválenie prípadu hodného osobitného zrete ľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Sta ré 

Mesto, parc. č. 21572/3 spolo čnosti Správa služieb 

diplomatického zboru, a.s., so sídlom v Bratislave.   

 

BOD 40:                                           s tr. 372 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dev ín, 

parc. č. 623/10. 

 

BOD 41:                                           s tr. 373 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa prenájmu pozemku v k. ú. Ružinov parc . č. 

15638/25, Spolo čenstvu vlastníkov bytov Svidnícka č. 6 - 

14 v Bratislave.  

 

BOD 42:                                           s tr. 374 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa, 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Niv y parc. 

č. 9411/16 spolo čnosti PBL DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave.  

(S t i a h n u t ý   v priebehu rokovania.) 
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BOD 43:                                           s tr. 393 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia ve cného 

bremena parc. č. 8509 v Bratislave, k. ú. Ra ča.  

(Hlasovanie o uznesení za bodom 45 - str. 407.) 

  

BOD 45:                                           s tr. 395 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 20.827,27 Eur.                                  

 

Hlasovanie o prijatí uznesenia k bodu 43.         s tr. 407 

 

BOD 44:                                           s tr. 407 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov - podzemn ých 

garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulíns kej ul.  

pre spolo čnos ť PHC Garáže, s.r.o., so sídlom v Bratislave.  

 

BOD 54.2:                                         s tr. 416  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/8 v Bratislave, 

k. ú. Ra ča.  

 

BOD 46:                                           s tr. 418 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 12.807,01 Eur.  

 

BOD 47:                                           s tr. 420 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 646,12 Eur. 

 

BOD 48:                                           s tr. 421 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v sume 

12.731,67 Eur.  
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BOD 49:                                           s tr. 423 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 589,91 Eur. 

 

BOD 50:                                           s tr. 425 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 694,66 Eur.  

 

BOD 51:                                           s tr. 431 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Svetlá 7, Martinengova 38, Komárnická 12, 

Medzilaborecká 1, Trebišovská 9, Mileti čova 61, 63, 65, 

Nezabudková 2, Budovate ľská 37, Pári čkova 11, 13, Andreja 

Mráza 4, Andreja Mráza 8, Záhradnícka 43, 45, Košic ká 16, 

Geologická 1B, Geologická 1A, Baltská 9, Korytnická  7,  

Geologická 1C, Viš ňova 3, Hany Meli čkovej 13, Ľudovíta 

Fullu 52, 54, 56, 58, 60, Jána Stanislava 15, 47, M . 

Schneidra-Trnavského 20, Repašského 12, Markova 7, Markova 

9, M. Curie-Sklodowskej 19, Mamateyova 6, Mamateyov a 10, 

Lachova 20, Hrobákova 7, Furdekova 4, Mlynarovi čova 5, 

Topoľčianska 8, 10, Topo ľčianska 16, vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov.    

 

BOD 52:                                           s tr. 432 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 53:                                           s tr. 437 

Interpelácie. 

- poslanec Mgr. O. Kríž:                          s tr. 438 

  Zástavka MHD v Petržalke. 

- RNDr. M. Černá:                                 str. 439 

  Výsadba stromov.  
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- Ing. P. Len č:                                   str. 440 

  Odstránenie závad budovy MŠ, Bílikova 1. 

  List ministra dopravy J. Fíge ľa. 

- MUDr. P. Osuský, CSc.:                          s tr. 442 

  Historická stud ňa pri Národnom divadle.  

- JUDr. I. Nesrovnal:                             s tr. 443 

  Audit magistrátu. 

- A. Dyttertová:                                  s tr. 444 

  Reštaurácia Barok.  

- J. Budaj:                                       s tr. 445 

  Zoznam pamätihodností Starého Mesta.  

 

BOD 54:                                           s tr. 448 

Rôzne. 

Primátor hl.m. SR: doc. RNDr. M. Ftá čnik, CSc:    str. 448 

- Informácia o upresnení prezentácie ÚP. 

 

Mgr. S. Šov čík:                                   str. 450  

K uzneseniu o pamätihodnostiach v Starom Meste.   

 

Ing. K. Augustini č:                               str. 451 

Návrh na vo ľbu poslanca I. Bendíka do komisií. 

 

Ing. A. Reinerová:                                s tr. 452 

Osobitné hlasovanie o vo ľbe I. Bendíka. 

 

A. Dyttertová:                                    s tr. 452 

Upozornenie na informáciu o pridelených bytoch. 

 

Ing. P. Len č:                                     str. 454 

K stiahnutému materiálu č. 16 o radách škôl. 
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K otázke overovate ľa zápisnice MsZ. 

 

MUDr. P. Osuský, CSc.:                            s tr. 457 

Návrh na hlasovanie o zaradení I. Bendíka 

do komisií. 

 

Ing. V. Kimerlingová, predsední čka návrhovej  

komisie - predloženie návrhu o zaradení I. Bendíka 

na hlasovanie:                                    s tr. 458 

 

Mgr. S. Š o v č í k :                             str. 462 

Otázka, či sa nemalo schváli ť hlasovanie; bu ď 

verejné alebo tajné.  

 

JUDr. T. Kor ček:                                  str. 463 

Upozornenie na grupovanie vä čších skupín v  

okolí Kuku čínovej ulice.  

 

Ing. D. Pekár:                                    s tr. 464 

Príprava materiálu O ZUŠ, MŠ Exnárova.  

Vydávanie kariet na vstupy k MS. 

 

Ing. I. Kolek:                                    s tr. 466 

Uzavreté nájomné zmluvy na internete. 

 

Mgr. J. Uhler:                                    s tr. 467 

Pozvánka na zasadnutie MR na internete. 

 

Ing. J. Tvrdá:                                    s tr. 468 

Uvoľnené miesto predsedu mandátovej komisie. 
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M. Muránsky:                                      s tr. 469 

Grafity na Trnavskom mýte.  

 

Vystúpenie ob čianky: p. Kunetková                 str. 470 

 

 Ukon čenie zasadnutia MsZ.                    str. 477 

 

                       x         x 
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