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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 22. 10. 2015 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a to dňa 05. 11. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 05. 11. 2015 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 19. 11. 2015. 

 
 

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

žiadne 

Materiály, ktoré boli navrhnuté do programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady: 
 
1. Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu                         

s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“ 

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

1. Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 531/10, parc.                          
č. 531/18 a parc. č. 532/2, do výlučného vlastníctva Dariny Fratričovej, ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa 

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

1. Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II 

2. Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu 
motorovým vozidlám na Železnú studienku 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 

žiadne 
 


