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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 19. 11. 2015 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Mestskej rady hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská rada“) a to dňa 26. 11. 2015. 
 
Na zasadnutí mestskej rady dňa 26. 11. 2015 boli prijaté uznesenia týkajúce sa materiálov, 
ktoré budú predložené na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2015. 

 
 

Materiály, ktoré boli stiahnuté z programu rokovania mestskej rady pred schválením 
programu mestskej rady:  
 
1.    Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová  
       spoločnosť upravením predmetu činnosti 
 
Materiály, ktoré boli  schválené do programu rokovania mestskej rady pred celkovým 
schválením programu mestskej rady: 
 
1.    Návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného  
       mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
 
2.    Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským  
       častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
 
3.    Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  
       Slovenskej republiky Bratislavy 
 
4.    Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko  
       RETEST, Ľadová 11,  811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej  
       organizácie Resocializačného strediska RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava 
 
5.    Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 € 
 
6.     Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 - 2020 
 
Materiály, 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. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY 
Development s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
 



2. Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. 
so sídlom v Bratislave 

 
3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
 
Materiály, ktoré boli prerokované v bode Rôzne: 

žiadne 
 


