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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 16. 11. 2016 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to dňa 24. 11. 2016. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 24. 11. 2016 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 07. – 08. 12. 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 
 
Bod, ktorý bol schválený do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady, bez návrhu uznesenia: 
 
Informácia o pozastavení výkonu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 663/2016 zo dňa 16. 11. 2016 časť B bod 2.1 z dôvodu 
rozporu so zákonom a zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019 
2. Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským 
častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

3. Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, vo vzťahu k implementácii 
požiadaviek mestských častí na riešenie nimi navrhovaných infraštruktúrnych 
investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 406/2016 časť C) 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka so sídlom 
v Bratislave 

5. Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania za rok 2015 
 


