Informácia z kontroly formulácie uznesení z predchádzajúcich rokovaní
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
I.

Dňa 16.04.2019 v súlade s uznesením číslo 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018, ktorým boli schválené
termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019
(ďalej len miestne zastupiteľstvo) a v súlade s čl. 5 ods. 4 platného (úplného) znenia Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré nadobudlo účinnosť
28.02.2017 (ďalej len „rokovací poriadok“) sa konalo IV. riadne zasadnutie so začiatkom
o 8,30 hod. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou zo dňa
03.04.2019 zvolal IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej bol aj program jeho
rokovania. Pozvánka spolu s programom bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s čl. 5 bod 10 rokovacieho poriadku.
V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo
schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.
Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva:
2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka
- uz. č. 56/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za
volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022. predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
- uz. č. 57/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
4. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka
- uz. č. 58/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
5. Návrh na schválenie vrátenia zvereného majetku – nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229
na Stavbárskej 60 v Bratislave, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,
popis stavby – klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku
parc. č. 1225/2, zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi
stavby Hlavnému mestu SR Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 59/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
6. Návrh na kúpu stavieb komunikácií a pozemkov do vlastníctva mestskej časti BratislavaVrakuňa od spoločnosti EFIM, s.r.o., Jánošíkova 530, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
35 844 043. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 60/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
7. Vysporiadanie pozemkov pod strediskom VPS na Ihličnatej ulici v Bratislave a návrh na
vybudovanie nového strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej ulici v Bratislave.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 61/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci I. alternatívy pôvodného návrhu.
8. Návrh na odkúpenie priestorov chirurgickej ambulancie v objekte Zdravotného strediska na
Bebravskej 34 v Bratislave v prospech podnájomcu MUDr. Jozefa Mravíka, Rača 9988, 831
06 Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 62/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
9. Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky parc. č. 3392/8 a parc. č. 3392/9, druh
pozemkov zastavaná plocha a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na Dvojkrížnej ul. v
Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti
TERMMING, a. s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254. predkladá: JUDr.
Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 63/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.

10. Ponuka finančného daru od spoločnosti Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16,
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 852 230 na kúpu pozemkov registra „C“
parc. č. 886/155, parc. č. 3411, parc. č. 3412 pre účely Malodunajskej cyklotrasy, verejné
parkovisko pre vodákov na Amarelkovej ulici v Bratislave a výrub stromov a kríkov pre
cyklotrasu. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 64/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
11. Energetický audit v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a v ostatných objektoch v správe resp. vlastníctve mestskej časti.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 65/IV/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
12. Rôzne.
A/Úprava súťažných podmienok vyhlásených uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej
časti č.44/III/2019 zo dňa 19.2.2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 66/IV/2019 – prijatým uznesením miestne zastupiteľstvo schválilo úpravu
požadovaných náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Hradskej ul. v Bratislave v časti
týkajúcej sa spôsobu a lehoty úhrady kúpnej ceny.
B/ Stanovisko k zriadeniu vecného bremena. predkladá: JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec,
Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa
- uz. č. 67/IV/2019 – prijatým uznesením miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu,
aby nevydal súhlasné stanovisko s prenájmom pozemku hlavného mesta SR
Bratislavy, resp. so zriadením vecného bremena (právo prechodu a prejazdu pre
SHF DEVELOPMENT v lokalite Hradská ulica) a súčasne požiadalo poslancov
mestského zastupiteľstva, aby nesúhlasili so zriadením vecného bremena za takéto
uznesenie na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy nehlasovali.
13. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.
Informatívny materiál:
1. Usmernenie pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa
Záver I:
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.04.2019 boli prijaté uznesenie
číslo 56/IV/2019 – 67/IV/2019. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa
16.04.2019 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení doplňujúcich návrhov.
Uznesenia boli schválenou návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi,
ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 18) platného rokovacieho poriadku podpísal
v stanovenom termíne a boli dodržané termíny pre ich zverejnenie.

II.

Dňa 14.05.2019 sa konalo V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa v mimoriadnom termíne. V súlade s platným Rokovacím poriadkom miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 26.04.2019,
ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti.
V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo
schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.
Počet prítomných: 10 Hlasovanie: ZA: 10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
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Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený
nasledovne:
Zaradenie nových bodov s označením:
- 2A. „Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2 v
Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach
domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k.ú. Vrakuňa, evidované na
LV č. 3034, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže.“
- 2B. „Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru na financovanie projektu Danube Bike&Boat –
„MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul. – most cez Malý
Dunaj“ a „Oddychová zóna pri cyklotrase Vrakuňa, Bratislava.“
- 2C. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie
odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“, „Vybudovanie odborných učební v ZŠ
Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná
Bratislava-Vrakuňa.“
Pôvodné body schváleného návrhu programu zasadnutia 2. až 4. Boli označené ako body 3. až 5.
Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním:
Počet prítomných: 11 Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Prijaté uznesenie k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva
2A. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave
a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV
č. 3034, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže. predkladá: JUDr. Ing.
Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 68/V/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.
2B. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektu DANUBE BIKE&BOAT –
„MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul. – most cez Malý
Dunaj“ a „Oddychová zóna pri cyklotrase Vrakuňa, Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin
Kuruc, starosta
uz. č. 69/V/2019 – autoremedúrou si predkladateľ materiálu osvojil doplňujúcu
podmienku komisie finančnej a podnikateľskej, v zmysle ktorej odporúčali starostovi
pozastaviť realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve
a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ schválené uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 51/II/2019 zo dňa 19.02.2019.
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
2C. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie
odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“, „Vybudovanie odborných učební v ZŠ
Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná
Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 70/V/2019 autoremedúrou si predkladateľ materiálu osvojil doplňujúcu
podmienku komisie finančnej a podnikateľskej, v zmysle ktorej odporúčali starostovi
pozastaviť realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve
a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ schválené uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 51/II/2019 zo dňa 19.02.2019.
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté
3. Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa
v článku 69 dopĺňa nový odsek (4) vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v
súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny podľa ust.§ 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z.
ovzduší. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 71/V/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu bez pripomienok.
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Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za
dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I.
až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť. predkladá: JUDr. Ing. Martin
Kuruc, starosta
- uz. č. 72/V/2019 - pôvodný súhlasný návrh uznesenia bol na základe rozpravy
pozmenený v časti A/ ako nesúhlasný. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
5. Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 73/V/2019 - pôvodný súhlasný návrh uznesenia bol na základe rozpravy
pozmenený v časti A/ ako nesúhlasný. Na základe poslaneckého návrhu bolo pôvodné
uznesenie doplnené v časti B/, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo požiadalo
Ing. arch. Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy
- zabezpečiť dopracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na základe pripomienok
mestských častí Bratislavy a verejnej diskusie,
- predložiť nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy na
opätovné pripomienkovanie mestským častiam Bratislavy v termíne september 2019.
Hlasovaním bolo uznesenie prijaté.
4.

Záver II:
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v mimoriadnom termíne dňa
14.05.2019 boli prijaté uznesenie číslo 70/V/2019 – 73/V/2019. Konštatujem, že uznesenia
miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.05.2019 boli zapísané v súlade so závermi jeho
rokovania, v znení doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov. Uznesenia boli schválenou
návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi, ktorý ich v súlade
s článkom 7 bod 18) platného rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a boli
dodržané termíny pre ich zverejnenie.
III.

Dňa 03.06.2019 sa konalo VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa v mimoriadnom termíne. V súlade s platným Rokovacím poriadkom miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 27.05.2019,
ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti.
V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo
schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.
Počet prítomných: 12 Hlasovanie: ZA: 12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0
Prijaté uznesenie k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva
2. Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z výnosu úhrad za
dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť. predkladá: JUDr. Ing. Martin
Kuruc, starosta
- uz. č. 74/VI/2019 - návrh uznesenia bol schválený bez pripomienok.
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3. Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. predkladá:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 75/VI/2019 – autoremedúrou si predkladateľ materiálu osvojil pripomienky
z rokovania spoločnej komisie, ktorá zasadala dňa 03.06.2019. Hlasovaním bolo
uznesenie prijaté s pripomienkami.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- uz. č. 76/VI/2019 - návrh uznesenia bol schválený bez pripomienok.
Záver III:
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v mimoriadnom termíne dňa
03.06.2019 boli prijaté uznesenie číslo 74/VI/2019 – 76/VI/2019. Konštatujem, že uznesenia
miestneho zastupiteľstva zo dňa 03.06.2019 boli zapísané v súlade so závermi jeho
rokovania, v znení doplňujúcich a pozmeňovacích návrhov. Uznesenia boli schválenou
návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi, ktorý ich v súlade
s článkom 7 bod 18) platného rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a boli
dodržané termíny pre ich zverejnenie.

Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka
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