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hlavného mesta SR Bratislavy medzi 
dvoma zasadnutiami Mestského 
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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. 09. 2015 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a to dňa 08. 10. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 08. 10. 2015 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 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. Memorandum o spolupráci mestských častí Bratislavy a hlavného mesta SR Bratislava 

ohľadom zjednotenia prevádzkovej doby prevádzkarní hazardných hier 

2. Ústna informácia o príprave parkovacej politiky 

3. Ústna informácia o príprave všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti 
 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady po schválení 
programu mestskej rady: 

1. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu           
nehnuteľnosti - stavby, súpis. č. 1593, na pozemku parc. č. 4778/2, pozemkov parc.                  
č. 4778/2 a parc. č.  4778/3 v Bratislave, k. ú. Rača,  na Dopravnej 57, pre mestskú časť 
Bratislava-Rača 

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

1. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. 
Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 

žiadne 
 


