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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 d ňa 26. mája 2011.  

 

 

Otvorenie                                          str.  1 

Voľba overovate ľov zápise a návrhovej komisie      str.  2 

Návrh programu - schválenie                        str.  4 

 

 

BOD 1:                                             str. 22  

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 201 1 a 

niektorých jeho ďalších uznesení. 

 

 

NOVÝ BOD 2:                                        str. 28  

Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia č. 

606/2008 o poskytnutí ú čelovej dotácie mestskej časti 

Bratislava - Karlova Ves na vybudovanie lodenice a súvi-

siacej infraštruktúry.  

 

BOD 2 - pôvodný:                                   str. 35 

Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastu pi-

te ľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo d ňa 3. 

3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupite ľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo d ňa 31.3.2011. 

 (S t i a h n u t ý   z programu rokovania.) 
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BOD 3:                                             str. 35 

Návrh priorít Bratislavy a programových cie ľov na roky 

2011 - 2014. 

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

 

BOD 4:                                             str. 36 

Návrh na vo ľbu námestníkov primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

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

 

BOD 5:                                             str. 36 

Návrh na vo ľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

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

 

BOD 6:                                             str. 36 

Návrh na vo ľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 4/2010 zo d ňa 21. 12. 2010. 

 

BOD 6a:                                            str. 44 

Doplnenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov.  

 

BOD 7:                                             str. 47  

Návrh na vo ľbu hlavnej architektky Bratislavy. 

 (S t i a h n u t ý  z programu rokovania.) 
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BOD 8:                                             str. 48 

Návrh na zmenu rozpo čtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2011. 

 

BOD 9:                                             str. 54 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a do plnky 

02. 

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

 

BOD 10:                                            str. 54 

Návrh na zapojenie do projektu EPO Urban. 

 

BOD 11:                                            str. 60 

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o poskytovan í 

starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostliv osť v 

krízovom stredisku. 

 

BOD 12:                                            str. 82 

Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schva ľovanie a 

vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného  mesta 

SR Bratislavy. 

 

 Vyhlásenie výsledkov tajného hlasovania       str.  65 

     v bode č. 6. 

 

BOD 13:                                            str. 70 

Právna a ekonomická analýza variánt vývoja Parku ku ltúry a 

oddychu v Bratislave. 

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

 

BOD 14:                                            str. 70 
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Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mest ského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 15:                                            str. 76 

Návrh koncepcie rozvoja informa čného systému hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 16:                                            str. 86 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti KSP, s.r.o., d ňa 30. 

mája 2011. 

 

BOD 17:                                            str. 91 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Dopravný podnik mesta 

Bratislava, a.s., d ňa 28. júna 2011. 

 

BOD 18:                                           s tr. 105  

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Bratislavská vodárenská 

spolo čnos ť, a.s., d ňa 22. júna 2011. 

 

BOD 19:                                           s tr. 109 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu, a.s., v júni 2011. 

 

BOD 20:                                           s tr. 112 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti Slovenská plavba a 

prístavy, a.s., d ňa 16. júna 2011. 
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BOD 21:                                           s tr. 113 

Návrh na realizáciu projektového zámeru "Trolejbuso vá tra ť 

Patrónka - Vojenská nemocnica. 

 

BOD 22:                                           s tr. 122 

Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bra tislavu 

do rád škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

BOD 23:                                           s tr. 127 

Návrh na bezodplatný prevod nehnute ľností do vlastníctva 

mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona SNR č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov. 

 

BOD 24:                                           s tr. 138 

Návrh na predaj nehnute ľností v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby 

súp. č. 2786, Radlinského 53, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže. 

 

BOD 25:                                           s tr. 140 

Návrh na schválenie predaja nehnute ľností v Bratislave, k. 

ú. Nivy, pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15473/8, 

Čalovská ulica, formou obchodnej verejnej sú ťaže a 

schválenie podmienok obchodnej verejnej sú ťaže. 

 

BOD 26:                                           s tr. 142 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3096/2. 
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BOD 27:                                           s tr. 147 

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2276/31, parc. č. 2405/3 a parc. č. 4956/3, 

spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave . 

 

BOD 28:                                           s tr. 165 

Návrh na predaj pozemkov pod trafostanicami v Brati slave, 

k. ú. Petržalka, spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., so 

sídlom v Bratislave. 

 

BOD 29:                                           s tr. 166  

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

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

a.s., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 30:                                           s tr. 167  

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

parc. č. 3250/32, spolo čnosti Falkensteiner Hotel 

Bratislava Besitz, s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 31:                                           s tr. 169 

Návrh na zriadenie vecného bremena - práva prechodu  a 

prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Vinohrady,  parc. 

č. 5345/1, parc. č. 5345/2 a parc. č. 5345/8. 

 

BOD 32:                                           s tr. 171 

Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

spo čívajúceho v práve strpie ť realizáciu stavebnej úpravy 

na vyzna čenom úseku komunikácie I./2 nachádzajúcej sa na 

pozemkoch parc. č. 3026/4, parc. č. 3026/5 a parc. č. 
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3026/6, v Bratislave, k. ú. Petržalka, spolo čnosti Areas, 

s.r.o., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 33:                                           s tr. 176 

Návrh na schválenie dodatku k protokolu o zverení m ajetku 

hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich pr áv a 

záväzkov do správy Petržalského domova seniorov. 

 

 Vrátenie sa k chybne prijatému uzneseniu  

     v bode č. 30.                                str. 179 

 

BOD 34:                                           s tr. 191 

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave,  k. ú. 

Petržalka, vlastníkom stavieb - garáží na Námestí 

Hrani čiarov 

 

BOD 35:                                           s tr. 197  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte  na 

Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave, k. ú. Staré M esto, 

pre spolo čnos ť BIOSCOP Bratislava, s.r.o., so sídlom v 

Bratislave. 

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

 

 

BOD 36:                                           s tr. 198  

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č. 1868/2. 

 

BOD 37:                                           s tr. 200 
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Návrh na vydanie súhlasu vlastníka hlavného mesta S R 

Bratislavy s umiestnením kulís synagógy na pozemku v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 462, pre Izraelskú 

obchodnú komoru na Slovensku. 

 

BOD 38:                                           s tr. 206 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 5464/7. 

 

BOD 39:                                           s tr. 209 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 3313. 

 

BOD 40:                                           s tr. 211 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 

5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 

5947/28, pre MICROTECH, spol. s r.o., so sídlom v 

Bratislave. 

 (V y p u s t e n ý   z programu.)  

 

 

BOD 41:                                           s tr. 211 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratisl ave , k. 

ú. Petržalka, Ko čánkova 1 pre Divadlo Aréna, so sídlom v 

Bratislave. 
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BOD 42:                                           s tr. 213 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúb ravka, 

parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanoviš ťom. 

 

BOD 43:                                           s tr. 216 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

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

parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave.     

 

BOD 44:                                           s tr. 217  

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. 

 

BOD 45:                                           s tr. 229 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Trn ávka, 

parc. č. 22179/2 a k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/1, 

spolo čnosti OMNIA 2000, a.s., so sídlom v Bratislave. 

 

BOD 46:                                           s tr. 230 

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. 

 

BOD 47:                                           s tr. 251 
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Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zret eľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratislave, 

k. ú. Ra ča. 

 

BOD 48:                                           s tr. 252 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávok v 

celkovej sume 186 641,72 Eur s príslušenstvom, zmlu vnou 

pokutou a trovami konania.   

 

BOD 49:                                           s tr. 263 

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania poh ľadávky v 

celkovej sume 3 925,97 Eur s príslušenstvom. 

 

BOD 50:                                           s tr. 266  

Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 043,20 Eur. 

 

BOD 51:                                           s tr. 267 

Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 240,95 Eur. 

 

BOD 52:                                           s tr. 268 

Návrh na odpustenie dlhu v sume  1 506,82 Eur. 

 

BOD 53:                                           s tr. 270 

Návrh na odpustenie dlhu v sume  2 264,85 Eur. 

 

BOD 54:                                           s tr. 271 

Návrh na odpustenie dlhu v sume  260,58 Eur. 

 

BOD 55:                                           s tr. 272 

Návrh na odpustenie dlhu v sume 21 467,03 Eur. 
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BOD 56:                                           s tr. 276 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemk u v 

obytnom dome Komárnická 12, Mileti čova 65. Ruman čeková 16, 

Andreja Mráza 8, Karadži čova 6, Záhradní čka 43, 45, 

Geologická 1D, 1E, 1F, Latorická 19, Rustaveliho 3,  5, 

Závadska 18, Hany Meli čkovej 7, Jamnického 16, Bujnákova 

9, Studenohorská 29, Vysokohorská 9, Štefana Králik a 16, 

Hálova 13, Lachova 10, Šustekova 1, 3, Znievska 11,  

Znievska 5, Smolenická 8, Topo ľčianska 20, 22, vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov 

 

BOD 57:                                           s tr. 278 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupite ľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 880/2005 zo d ňa 

24. 11. 2005, č. 1159/2010 zo d ňa 7. 10. 2010, č. 

1210/2010 zo d ňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo d ňa 27. 1. 

2011. 

 

BOD 58:                                           s tr. 279 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Me stského 

zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

BOD 59:                                           s tr. 281  

Interpelácie 

- RNDr. M. Černá:                                 str. 281 

  Dopravná zna čka.  

 

- MUDr. P. Osuský, CSc.:                          s tr. 282 

  Inzerát o predaji verejnou obchodnou sú ťažou. 
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- S. Fiala:                                       s tr. 285 

  Otázky k ukon čeniu pracovných pomerov na 

  magistráte, odstupné, prijatie nových pra- 

  covníkov. 

 

- Mgr. S. Šov čík:                                 str. 286   

  Nájom v reštituovaných domoch. 

 

- Mgr. J. Uhler:                                  s tr. 290 

  Cyklostojan pred magistrátom. 

 

- J. Budaj:                                       s tr. 291 

  Vy číslenie finan čnej a nefinan čnej podpory  

  mesta pre MS v ľadovom hokeji.  

 

- Ing. A. Reinerová:                              s tr. 293 

  PHSR - Kto je zodpovedný za kontrolu na  

  magistráte. 

  Aký tím ľudí sa zaoberá ochranou zelene. 

 

- I. Jégh:                                        s tr. 296 

  Otázka dopravných zna čiek.  

  Životné prostredie - topole. 

 

- Ing. I. Kolek:                                  s tr. 300 

  Vyhodnotenie MS aj s konkrétnymi faktúrami. 

  Vyriešenie kanaliza čného príklopu v Devíne. 

 

   

BOD 60:                                           s tr. 303 

Rôzne. 
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BOD:                                              s tr. 303 

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom  

zhromaždení obchodnej spolo čnosti METRO Bratislava, a.s., 

dňa 29. júna 2011.  

 

Informácia k VZN o výške poplatku za stravovanie. s tr. 307 

 

Informácia o zasadnutí MsZ 2. 6. 2011.            s tr. 309 

 

Vystúpenie starostky M Č Bratislava - Karlova Ves 

k zrušeniu autobusových liniek.                   s tr. 314 

 

Informácia Ing. M. Borgu ľu o asistentovi  

zastupite ľstva.                                   str. 322 

 

Požiadanie ekonomickej a právnej analýzy o PKO 

v časovom predstihu - JUDr. I. Nesrovnal.         str.  325 

                             

 

Kosenie v M Č Ružinov - Ing. D. Pekár.             str. 329 

 

 

Ukončenie zasadnutia MsZ.                         str. 3 30 

 

                       x         x  
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