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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 4. 2. 2016 sa uskutočnili dve zasadnutie Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a to v  dňoch 11. 2. 2016 a 17. 3. 2016, pričom zasadnutie 
11. 2. 2016 nebolo uznášaniaschopné.  
 
Na zasadnutí mestskej rady zo dňa 11. 2. 2016 boli prítomní členovia MsR informovaní o neprijatí     
uznesenia č. 381/2016 - Informácia o návrhu na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy              
na rok 2016. 
Na zasadnutí MsR zo dňa 17. 3.2016 boli prjaté uznesenia, týkajúce sa maeriálov, ktoré budú 
predložené na zasadnutie zastupiteľstva dňa 31. 3. 2016. 
 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválení 
programu mestskej rady: 
 
1.    Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti  
       pozemku v Bratislave, parc. č. 15140/4, k.ú. Nové Mesto Ivanovi Grambličkovi, Ing.  
       Dionýzovi Machciníkovi, Rudolfovi Machciníkovi a Romanovi Nagyovi 
 
2.    Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby  
       nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do31. 8. 2039, predĺženia  
       doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31. 8. 2039 a nájom  
       pozemku registra "E" parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom              
       v Bratislave 
 

 
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.  Oprava Kremeľskej ulice a Hradnej ulice v mestskej časti Bratislava-Devín 
 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia: 
 
1.   Oprava Kremeľskej ulice a Hradnej ulice v mestskej časti Bratislava-Devín 
 
2.   Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00                   
      pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave 


