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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 28. 05. 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“). Prvé zasadnutie mestskej rady, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 05. 06. 2015, bolo neuznášaniaschopné, ale primátor hlavného mesta SR Bratislavy                 
na ňom prítomných členov mestskej rady informoval o pozastavení výkonu uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 126/2015 zo dňa 27. 05. 2015, ako zjavne nevýhodného pre obec. 
Druhé zasadnutie mestskej rady sa uskutočnilo dňa 11. 06. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 11. 06. 2015 boli prijaté uznesenia, týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25. 06. 2015. 

 
Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady:  
 
1. Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
2. Návrh koncepcie nakladania s pozemkami hlavného mesta SR Bratislavy                          

pod garážami vo vlastníctve iných subjektov  
 
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 časti 

pozemku v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6060/1, Ing. Monike 
Čunderlíkovej  

 
Materiály, ktoré pri hlasovaní nezískali dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia:  
 
1. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 
2. Návrh Programových priorít hlavného mesta SR Bratislavy na obdobie 2015 - 2018 
3. Návrh na postup primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s cieľom 

novelizovať zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov     
a na jednotný postup starostov mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pri rozhodovaní v oblasti tepelnej energetiky podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) a e) 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

4. Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona            
č. 545/2005 Z. z. 

5. Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2294/388,                   
od spoločnosti BAZ Bratislava, a.s., majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva                      
pod komunikáciou 

 
 
 


