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Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma 
zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
 
Od zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) dňa 29. 9. 2016 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v  dňoch 6. 10. 2016 a 13. 10. 2016. 
 
Dňa 6. 10. 2016 prítomní členovia mestskej rady prerokovali pozastavenie výkonu uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: č. 579/2016 zo dňa 
27. 9. 2016 z dôvodu rozporu so zákonom, uznesenie č. 582/2016 bod 1 zo dňa 29. 9. 2016 
z dôvodu rozporu so zákonom, uznesenie č. 598/2016 zo dňa 29. 9. 2016 z dôvodu rozporu so 
zákonom, č. 601/2016 zo dňa 29. 9. 2016 z dôvodu rozporu so zákonom, č. 619/2016 bod 2 zo 
dňa 29. 9. 2016 z dôvodu rozporu so zákonom, č. 621/2016 zo dňa 29. 9. 2016 z dôvodu rozporu 
so zákonom, č. 622/2016 zo dňa 29. 9. 2016 z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR 
Bratislavu a z dôvodu rozporu so zákonom a č. 623/2016 zo dňa 29. 9. 2016 z dôvodu rozporu so 
zákonom. 
 
Na zasadnutí mestskej rady konanej dňa 13. 10. 2016 boli prijaté uznesenia týkajúce sa 
materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 10. 2016. 
 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy 

miestneho poplatku za rozvoj  
2. Informácia o stave vybavenia petície proti hazardu a príprave všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o regulácii hazardu 
3. Harmonogram prípravy Koncepcie kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území 

hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2020 – informácia 
4. Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
5. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu 
6. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 

a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 
1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 
1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 



661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
v Bratislave k. ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10, parc. č. 1121/13, 
parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 10376/2 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislavy za pozemok parc. č. 10370/66 vo vlastníctve DreamField Property s. r. o 

2. Návrh dodatku č. 11 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

3. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Bratislavy a na schválenie jej štatútu 
4. Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vajnory parc. č. 2070/36, parc. č. 2070/9 

a novovytvorených pozemkov, parc. č. 1944/1, parc. č. 1965/110, parc. č. 1972/65, parc. č. 
1972/66, parc. č. 1972/67, parc. č. 1973/131, parc. č. 1973/134, parc. č. 1974/611, parc. č. 
1974/612, parc. č. 1974/614, parc. č. 1974/615, parc. č. 1974/617, parc. č. 661/3, parc. č. 
661/1, parc. č. 2070/62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky 
v Bratislave k. ú. Vajnory, parc. č. 1121/5, parc. č. 1121/8, parc. č. 1121/10,parc. č. 1121/13, 
parc. č. 1121/16, parc. č. 1121/18, parc. č. 1121/20, vo vlastníctve PD Vajnory, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

 


