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Z Á P I S N I C A 

zo 4. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a 

legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa  

20.03.2020 

 
 

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

Prítomní: hlasovanie prebehlo per-rollam, členovia komisie hlasovali elektronicky. 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa.  

3. Rôzne 

  

Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Hlasovanie prebehlo elektronicky per-rollam, členovia komisie hlasovali podľa navrhnutých 

bodov v pozvánke.  

 

Hlasovanie: ZA:  3   / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:  0    

 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 1/2020 zo dňa 20.03.2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/           schváliť 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   

č. ........../2020 zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku  

za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B/          požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na 

území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
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2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj 

na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a obvyklým spôsobom.          

 

                                                                                   

                                                                                                       Termín: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA: 3  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

 

                                                            
                                          

                                  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA 
                                ------------------------------------------------------------------ 

 

Prezenčná listina 
Z účasti na hlasovaní per-rollam 

Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej 
konaného dňa: 20.03.2020 

 

Meno a priezvisko 

E-mail 

s hlasovaním 

zaslaný dňa: 
Poznámka 

1. JUDr.Ing. Marek Zajíček 
dňa: 20.03.2020   viď príloha 

 o 13:11 h.  

2. Mgr. Miroslav Macko 
dňa: 20.03.2020 viď príloha 

 o 11:30 h.  

3. Mgr. Ondrej Hrivňák 
dňa 19.03.2020 viď príloha 

 o 14:13 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.    

  predseda komisie 

  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková  


