Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa zo dňa 21. 07. 2015
Otvorenie – JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Otvoril VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré ako uviedol
sa koná v mimoriadnom termíne. Z rokovania ospravedlnil poslanca Ing. Ľubomíra Czaju, Ing.
Michala Hrapka, Ing. Mgr. Mareka Zajíčka Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny a počtu
prítomných poslancov miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné v počte 12 poslancov.
Voľba členov návrhovej komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov
a zapisovateľa zápisnice:
1. Návrhová komisia:
1. Mgr. art. Jana Némethová
2. Ing. Juraj Štubniak
2. Overovatelia zápisnice

1. Ing. Zuzana Schwartzová
2. Ing. Anna Murcinová

3. Skrutátori:

1. Ing. Mgr. Xénia Domaracká
2. Ing. Katarína Hillerová

4. Zapisovateľ zápisnice:

1. Mgr. Denisa Sedmáková

Opýtal sa či má niekto iné návrhy, poprípade doplnenie. Dal hlasovať o voľbe členov návrhovej
komisie, volebnej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov a zapisovateľa zápisnice, tak
ako boli prečítaní.
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 12/ PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že návrh bol prijatý.


Starosta Martin Kuruc - spýtal sa či má niekto návrhy a pripomienky a doplnenie k programu
rokovania.

Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval že uznesenie a pozvánka s bodom je prijatá podľa predloženého návrhu.
Starosta Martin Kuruc – Bod 2
Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov ISRMO.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta




Starosta Martin Kuruc – predstavil materiál. Od marca Ministerstvo pôdohospodárstva
/kontrolný orgán/ nie je schopný skontrolovať a odsúhlasiť finančné prostriedky čerpané
z projektu ISRMO na rekonštrukciu našich budov. Tým pádom sa nemôžu čerpať finančné
prostriedky. Sme zazmluvnení, že musíme dodávateľom platiť za práce, ktoré vykonali. Aby
sme sa nedostali do veľkého finančného problému, je nutné prijať preklenovací úver do konca
roka, kým to ministerstvo nevyplatí. Úver na miestnom zastupiteľstve schválila komisia
v zložení dvaja poslanci (pán zástupca Bruna, pán poslanec Behúň) vedúca odboru finančného.
V zápisnici sa objavila chyba v mene pána zástupcu Brunu, za ktorú sa starosta ospravedlnil,
ale zdôraznil, že v materiáloch je to uvedené správne.



Starosta Martin Kuruc – otvoril diskusiu.
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Poslankyňa Schwartzová – otázka – v návrhu uznesenia je uvedené, že schvaľujeme úver vo
výške 800.000€, prečo sa dala do uznesenia takáto výška, keď sa hovorilo o výške 700.000€.



Prednostka Lýdia Adamovičová –hovorilo sa o tom, keď sa bavilo o prvom zámere, nehovorila
sa presne konkrétna suma, prvé uznesenie bolo v očakávanej výške. A teraz keď sa to
prepočítalo, tak sme zadali 800.000€



Starosta Martin Kuruc – skonštatoval, aby sa nestalo, že zoberieme nejakú čiastku a bude nám
chýbať.



Prednostka Lýdia Adamovičová – skonštatovala, že preplácané bude len skutočné čerpanie.



Starosta Martin Kuruc – uviedol príklad, že môžeme prečerpať len 650.000€ - 750.000€.
Preplatia len to, koľko vyčerpáme, toľko sa bude platiť.



Poslankyňa Murcinová – podotkla, že je to vynikajúci úver a opýtala sa, či sa to určite dokončí.
Bola sa pozrieť na Žitavskej a je tam veľký neporiadok.



Starosta Martin Kuruc - skonštatoval, že určite sa to dokončí, majú zmluvy tak nastavené, že
to musia dokončiť.



Poslanec Galo – v dôvodovej správe by uviedol jednu vetu: „Vzhľadom na neúmerne
predlžujúce sa lehoty Ministerstva pôdohospodárstva, je Mestská časť nútená si vziať
preklenovací úver“. Aby bolo jasné, že prečo to berieme.



Starosta Martin Kuruc – autoremedúrou si to osvojil. Poprosil Ing. Domarackú o doplnenie
dôvodovej správy.



Poslanec Šindler – požiadal, aby do informačných materiálov do najbližších zasadnutí
miestneho zastupiteľstva bola vložená zmluva (o Biankozmenke, ako sú tam nastavené
podmienky) a čerpanie úveru k jednotlivým faktúram, ktoré sa uhradia, aby vedeli, čo sa platilo
a aj druhú stranu, ktorú sme vyfakturovali na Ministerstvo pôdohospodárstva.



Starosta Martin Kuruc – sľúbil, že na každom zastupiteľstve do konca roka bude
v informatívnych materiáloch priložený plán čerpania. Čo sa týka Biankozmenko zmluvy, to je
presne taká istá ako pred pol rokom s autom. Na ukľudnenie dodal, že Biankozmenka v zmysle
zákona je platná až dňom čerpania úveru. Sľúbil, že bude priložená zmluva k informatívnym
materiálom.



Poslankyňa Schwartzová – vyzvala Ing. Hillerovú o doplnenie, koľko eur sa preplatí na
úrokoch.
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Vedúca ekonomického odboru Ing. Hillerová – skonštatovala, že pri čerpaní cca 800.000€
mesačné úroky predstavujú cca sumu 350€



Poslanec Pospíchal – odbočil od témy, informoval sa ohľadom rekonštrukcie nad poštou
(schodisko, výťah) – stanovisko a ohľadom detského ihriska.



Starosta Martin Kuruc – poskytol požadované informácie, objasnil situáciu ohľadom detského
ihriska.



Poslanec Prikryl – dodal ešte k úveru. Čo sa stane, keď Európska únia, tento projekt neschváli
v plnej výške a nedostaneme plnú sumu.



Starosta Martin Kuruc – toto nie je Európska únia, toto je Ministerstvo pôdohospodárstva.
V takom prípade sa to bude hradiť z nášho rozpočtu. Vždy je také riziko.



Zástupca starostu Bruna – objasnil situáciu v mestskej časti Bratislava-Rača, kde im nesedel
projekt so skutočným stavom.



Starosta Martin Kuruc - upokojil situáciu, že vždy sa dá nájsť vinník, od ktorého sa prípadný
nedostatok dá vymáhať a kto je za to zodpovedný. Ukončil diskusiu a poprosil návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.

NÁVRHOVÁ KOMISIA: prečítala návrh uznesenia ako bol predložený.
 Starosta Martin Kuruc – dal hlasovať.
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 12/ PROTI: 0/ ZDRŽAL SA: 0
Skonštatoval, že uznesenie k bodu bolo prijaté.


Starosta Martin Kuruc – poďakoval sa poslancom za podporu materiálu a ukončil zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Požiadal o záverečnú prezentáciu.
Počet prítomných: 12.
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...................................................

...................................................

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.

prednostka

starosta

....................................................

...................................................

Ing. Zuzana Schwartzová, v.r.

Ing. Anna Murcinová, v.r.

overovateľka zápisnice

overovateľka zápisnice

Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková
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