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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 12. 12. 2014 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 16. 01. 2014. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 16. 01. 2014 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 01. 2014. 

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
žiadne 
 
Body, 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: 
 
1. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

systém volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do obecných školských rád   
2. Petícia za zachovanie PKO pre kultúru v Bratislave 
 
Materiály, ktoré boli doplnené: 
 
Bod č. 11 - Informácia o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a návrh nového znenia dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
bol doplnený o: 
Návrh všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej 
zaplatenia 

 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
1. Ústna informácia o výsledku rokovaní o darovaní častí Starého mosta (Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1345/2013 časť B bod 1  zo 
dňa 21. 11. 2013) 

 


