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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 07. 12. 2017 boli zvolané tri zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 

SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“), a to v dňoch 15. 12. 2017, ktorá bola 

neuznášaniaschopná, 25. 01. 2018 a 08. 02. 2018. 

 

Dňa 15. 12. 2017 prvý námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy informoval 

prítomných členov mestskej rady, že primátor hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„primátor“) sa rozhodol nepodpísať uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1029/2017 zo dňa 

08. 12. 2017, čím pozastavil výkon predmetného uznesenia z dôvodu rozporu so zákonom 

a z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu, a č. 1032/2017 zo dňa 

08. 12. 2017, čím pozastavil výkon predmetného uznesenia z dôvodu rozporu so zákonom. 

 

Dňa 25. 01. 2018 zasadala mestská rada, ktorá bola zvolaná podľa § 13 ods. 3 zákona SNR 

č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov. V rámci bodu 

Rôzne, ktorý bol jediným bodom programu rokovania, členovia mestskej rady neprijali 

žiadne uznesenie. 

 

Na zasadnutí mestskej rady konanej dňa 08. 02. 2018 boli prijaté uznesenia týkajúce sa 

materiálov, ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 02. 2018. 

 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 

programu mestskej rady: 

 

žiadne 

 

Materiály, ktoré boli schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 

schválením programu mestskej rady: 

 

Návrh na schválenie zverenia pozemku registra „E“ KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 

894 m², katastrálne územie Rusovce mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra „E“ 

KN parc. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m², katastrálne územie Rusovce, nachádzajúceho 

sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce 

 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 

programu mestskej rady: 

 

žiadne 

 

Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 

 

žiadne 

 


