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Z Á P I S N I C A 

z 3. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a 

legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa  

18.11.2019 

 
 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

rok 2020.   

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo 

dňa 03.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo 

dňa 3.12.2019, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti           

Bratislava-Vrakuňa pre rok 2020. 

5. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019.  

Bod stiahnutý z rokovania. 

6. Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

Bod stiahnutý z rokovania.  
7. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa 

03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

(ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“ ), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

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

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

8. Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk. 

9. Rôzne 

  

 

Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predseda skonštatoval uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie upraveného programu. 

 

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

 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 18.11.2019 

Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

na rok 2020 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
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A/      schváliť  

 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 

2020 so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne:  

 

- 28. januára 2020 

- 31. marca 2020 

- 9. júna 2020 

- 8. septembra 2020 

- 1. decembra 2020, 

 

B/       požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                

Bratislava–Vrakuňa na rok 2020.    

                                                                                            

                                                                                                       Termín: po podpise uznesenia 

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

 

 

Bod 3 

Uznesenie  č. 2/2019 zo dňa 18.11.2019 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 

zo dňa 03.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a 

žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

 

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

prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/      schváliť 

 

predložený  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti    Bratislava – Vrakuňa  

č. ............ zo      dňa 3.12.2019 o    určení v ýšky  mesačného príspevku zákonného    zástupcu  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
 

B/      požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

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

zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

1. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ............  

zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 
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úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.                                                                                            

                                                                                                       Termín: po podpise uznesenia 

 

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

 

 

Bod 4 

Uznesenie  č. 3/2019 zo dňa 18.11.2019 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo 

dňa 3.12.2019, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti  Bratislava-Vrakuňa pre rok 2020 

 

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

prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/         schváliť 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo dňa 

3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy 

a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

B/         požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

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

3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  

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

dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa  

    

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

 

 

 

Bod 5 

Bod stiahnutý z rokovania 

 

 

Bod 6 

Bod stiahnutý z rokovania 
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Bod 7 

Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 18.11.2019 

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

03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti                   

Bratislava-Vrakuňa, (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“ ), ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo 

dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o 

dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

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

prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                             schváliť 

 

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

03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

(ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019, 

 

B/                                                            požiadať   

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. Vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa                        

č. ...../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa  (ďalej aj „všeobecne záväzné nariadenie“),  ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 

12.12.2017 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019. 

2. Zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.   

Termín: po podpise uznesenia 

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

 

 

Bod 8 

Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 18.11.2019 

Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa         

v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk 

 

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

prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                     zobrať na vedomie 

 

Informáciu o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

B/                                                             požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 
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pripraviť Koncepciu detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v podmienkach 

návrhu zákona s č. poslaneckej tlače 1599 o základných požiadavkách na bezpečnosť 

detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020. 

                           

     Termín: MZ marec 2020 

  

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

 

 

 

Bod Rôzne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                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: 18.11.2019 

 

Meno a priezvisko 

Účasť na 

zasadnutí v čase 
Podpis Poznámka 

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

Do: 15.45 h. 

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

Do: 15.45 h. 

3. Mgr. Ondrej Hrivňák 
Od:   neospravedlnený 

Do: 

 

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

tajomníčka 
Do: 15.45 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 
 


