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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 30. 03. 2017 boli zvolané dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v dňoch 07. 04. 2017 a 12. 04. 2017. Na 
zasadnutí mestskej rady konanom dňa 07. 04. 2017 boli prítomní členovia mestskej rady 
informovaní o pozastavení výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy: č. 742/2017 zo dňa 29. 03. 2017, a to časť B bod 1 a 2, čím 
pozastavil výkon tejto časti a bodov predmetného uznesenia, z dôvodu zjavnej nevýhodnosti 
pre hlavné mesto SR Bratislavu, č. 746/2017 zo dňa 29. 03. 2017, a to časť B bod 3 a 4 
a časť C, čím pozastavil výkon týchto častí a bodov predmetného uznesenia, z dôvodu 
rozporu so zákonom a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
č. 766/2017 zo dňa 29. 03. 2017, a to bod 1, čím pozastavil výkon tohto bodu predmetného 
uznesenia, z dôvodu rozporu so zákonom a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto 
SR Bratislavu, a č. 770/2017 zo dňa 30. 03. 2017, čím pozastavil výkon predmetného 
uznesenia, z dôvodu, že je v rozpore so zákonom, nerealizovateľné a z dôvodu zjavnej 
nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu. 

 

Na zasadnutí mestskej rady zo dňa 12. 04.2017 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 27. 04. 2017. 
 
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: 
 
Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 
Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady 
 
žiadne 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo 
vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave 


