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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 24. 10. 2013 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) dňa 07. 11. 2013. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 07. 11. 2013 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 21. 11. 2013. 

 
Body, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Informácia o stave projektu elektronizácie a služieb Bratislavskej samosprávy 
2. Návrh 1. alternatíva - na schválenie postupu pri zabezpečovaní finančných zdrojov 

potrebných na naplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013 2. alternatíva - na zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, 
ktorým bolo schválené uplatnenie predkupného práva k pozemkom vo vlastníctve 
spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o.  

3. Návrh na spolufinancovanie projektu Obnova bratislavských mestských hradieb z grantu 
Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 

 
Body, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. 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. Informácia o stave projektu elektronizácie a služieb Bratislavskej samosprávy  
2. Návrh na zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013  
3. Návrh na schválenie prenájmu 50 m bazéna Plavárne Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre 

ŠKP APZ Triax, občianske združenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa  
4. Návrh na odzverenie bytov v správe Starého Mesta v podielovom bytovom dome na 

Medenej 35 
5. Informácia o stave prípravy zmien a doplnkov územného plánu 03 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 
 
žiadne 
 


