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Z Á P I S N I C A 

z 1. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a 

legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 

04.02.2019 
 

Členovia komisie: JUDr. Ing. Marek Zajíček, Mgr. Miroslav Macko, Mgr. Ondrej Hrivňák 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

 

2. Návrh na schválenie „Postavenia a náplne práce komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“  

                

3. Informácia o Oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podaných novozvolenými poslancami Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

4. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných 

predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa– návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona č. 

5/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

5. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

6. Návrh VZN o zmene a doplnení VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

7. Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako 

verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

8. Rôzne 

 

 

Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predseda skonštatoval uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu. 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh na schválenie „Postavenia a náplne práce komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“  

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
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schváliť 

 

dokument „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa“ a „Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa“ s účinnosťou od 19.02.2019. 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 04.02.2019 

Informácia o Oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podaných novozvolenými poslancami Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna  

 

A/                                                         konštatuje, že 

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 bodu 1  

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného 

zákona  č. 545/2005 Z. z. podaných novozvolenými poslancami Mestskej časti     

Bratislava – Vrakuňa podali  poslanci:  
 

- p. Lívia Benedeková 

- JUDr. Marcel Boris 

- PhDr. Stanislav Bruna 

- Ing. Tomáš Galo 

- Mgr. Robert Greizinger 

- Mgr. Ondrej Hrivňák 

- Ing. Ladislav Kugler 

- Mgr. Miroslav Macko 

- Mgr. Zuzana Magálová 

- Mgr. art. Jana Némethová 

- p. Andrej Ravasz 

- PhDr. Eva Samolejová MPH. 

- Ing. Zuzana Schwartzová 

- Ing. Soňa Svoreňová  

- JUDr. Ing. Marek Zajíček 

 

Pán poslanec Mgr. Ondrej Hrivňák podal oznámenie 1 deň po zákonom stanovenej lehote t. j. 

21.12.2018. Na nasledujúcom zasadnutí Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany 

verejného záujmu a legislatívnej bude vyzvaný vysvetliť  dôvod neskorého podania 

uvedeného oznámenia. 
 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

B/               zobrať  na  vedomie  
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predloženú informáciu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu  

a legislatívnej o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov podaných novozvolenými poslancami Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

Bod 4 

Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných 

predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa– návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona 

č. 5/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/            schváliť 

 

Dodatok č. 2 „Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.“  

 

B/                                                           požiadať   

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  

vydať úplné znenie novelizovaných  Zásad odmeňovania volených a menovaných 

predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“  s účinnosťou 19.02.2019.    

                                                                             
Termín: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

 

 

Bod 5 

Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019   

zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                            schváliť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo dňa 

.............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

 

B/                                                            požiadať   
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JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   

zo dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

T: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

 

 

Bod 6 

Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 04.02.2019 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .........../2019 zo 

dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti           

Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/         schváliť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa 

19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti                

Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017. 

 

B/                                                            uložiť  

 

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 

...../2019 zo dňa 19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017. 

 

2. zverejniť na webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.   

 

T: po podpise starostom 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   
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Bod 7 

Uznesenie č. 6/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako 

verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                         schváliť   

 

Smernicu upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného 

obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 

 

B/                 odporučiť 

  

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

vydať a zverejniť na webovom sídle mestskej časti Smernicu upravujúcu záväzné postupy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona                        

č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v zmysle bodu A/   tohto uznesenia. 

 

Termín: po podpise uznesenia  starostom 

 

- s pripomienkou Mgr. Miroslava Macka, ktorý zašle mailom svoje pripomienky 

spracovateľovi  materiálu a po ich prerokovaní s predkladateľom, ten zváži ich následné 

zapracovanie do materiálu. 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

 

Bod 8 

Rôzne: 

 

Uznesenie č. 7/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/           schváliť 

zámer projektu sociálnej výdajne a návrh na jeho prípravu, 

B/                požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 

1. Vybrať vhodné priestory vo vlastníctve mestskej časti na zriadene sociálnej výdajne. 

T: 16.4.2019 
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2. Pripraviť projekt prevádzky sociálnej výdajne vrátane odhadovaných nákladov.  

T. 25.6.2019 

3. Pripraviť pravidlá využívania sociálnej výdajne pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. 

T. 24.9.2019 

- s pripomienkami JUDr. Ing. Mareka Zajíčka a  Mgr. Miroslava Macka, ktorí žiadajú 

predkladateľov materiálu, uvedený materiál dopracovať. 

 

Hlasovanie: ZA:   2      / PROTI:   0    /  ZDRŽAL SA:   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.  

  predseda komisie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Aneta Nojič  

tajomníčka komisie 
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                                  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA 
                                ------------------------------------------------------------------ 

 

Prezenčná listina 
Z účasti na zasadnutí 

Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej 
konaného dňa: 04.02.2019 

 

Meno a priezvisko 

Účasť na 

zasadnutí v čase 
Podpis Poznámka 

1. JUDr.Ing. Marek Zajíček 
Od: 15.00 h. Zajíček, v. r.  

Do: 15.50 h. 

2. Mgr. Miroslav Macko 
Od: 15.00 h. Macko, v. r.  

Do: 15.50 h. 

3. Mgr. Ondrej Hrivňák 
Od:   neospravedlnený 

Do: 

 

Aneta Nojič 
Od: 15.00 h. Nojič, v. r. 

tajomníčka 
Do: 15.50 h. 

 

Prizvaní hostia:  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny: 

 

 

 

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

                                                                                               JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.                                        

                                                                                            predseda komisie mandátovej,  

                                                                                      verejného poriadku, ochrany verejného  

                                                                                                  záujmu a legislatívnej 

 

 

 

 

Schvaľuje:                                                                  ................................................................... 

                                                                                    JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

            starosta mestskej časti 


