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Z Á P I S N I C A 

z 5. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a 

legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa  

28.05.2020 

 
 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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. 

4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

3. Žiadosť JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Bratislava o nájom časti pozemku parc. č. 

3899/6 vo výmere 152 m2, k. ú. Vrakuňa,  evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

4. Návrh záverečného  účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2019. 

 

5. Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 

bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného 

zákona  č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2019.  

 

6. Rôzne 

  

Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Predseda skonštatoval uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu. 

 

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

 

 

 

Bod 2 

Uznesenie č. 1/2020 zo dňa 28.05.2020 

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

sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 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. 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
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A/           schváliť 
 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa            č. 

.../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-  Vrakuňa č. 

4/2019 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 

 

 

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 dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 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. 

 

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

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

– Vrakuňa č. č. 4/2019 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 obvyklým spôsobom. 

 

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

 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 2/2020 zo dňa 28.05.2020 

Žiadosť JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Bratislava o nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 

vo výmere 152 m2, k. ú. Vrakuňa,  evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

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

predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa .   

 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku,  ochrany verejného záujmu a legislatívna  

 

žiada  

 

JUDr. Ing. Mareka Zajíčka, predsedu komisie 

Zvolať komisiu mandátovú, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnu za 

účasti nájomníčky predajného stánku Mgr. Petry Rusnákovej, vlastníčky susedného rodinného 

domu JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej a minimálne dvoch podpísaných obyvateľov, 

z podnetu, ktorý bol Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa doručený  dňa 27.04.2020.  

 

         Termín: 2 týždne   

 

 

Hlasovanie: ZA:  3   / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   
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Bod 4 

Uznesenie č. 3/2020 zo dňa 28.05.2020 

Návrh záverečného  účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové 

hospodárenie za rok 2019. 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/                                                          zobrať na vedomie 
 

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa 

o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019 
 

2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa za rok 2019. 

 

 

B/                                                               schváliť 
 

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 bez 

výhrad  
 

2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 

 

3. Záverečný účet mestskej  časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019, ktorý vykazuje:     

Bežný rozpočet:                    

Bežné príjmy                                                                               9 628 479,87 € 

Bežné výdavky                                                                                       9 389 242,05 € 

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok               239 237,82 €          
 

Kapitálový rozpočet: 

Kapitálové príjmy                                        671 068,01 €                

Kapitálové výdavky                                                            910 805,65 € 

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok                 -     239 737,64 € 
 

Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu - schodok                 - 499,82 €             

 

Finančné operácie príjmové                 414 595,10 € 

Finančné operácie výdavkové                                                        125 256,73 € 

Rozdiel finančných operácií                              289 338,37€  

Výsledok hospodárenia celkom ............................................. 288 838,55 €                                                              
       Vylúčenie z prebytku                           224 972,10 € 

 

Výsledok hospodárenia celkom upravený                                      63 866,45 € 

                                                          
4. Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných 

účelovo určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.  

 

5. Prevod  finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 59 514,30 €. 

 

6. Prevod  finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 4 352,15 €. 
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C/                                                              požiadať  

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku  

vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6. 2020 

 

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

 

 

 

Bod 5 

Uznesenie č. 4/2020 zo dňa 28.05.2020 

Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 

bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného 

zákona  č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2019. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna 

 

 

A/                                                         konštatuje, že 

 

 „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 bodu 1 a 2  

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

č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2019. 

 

Podľa Čl. 7 bod 1 písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok doručili:  

 

- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- p. Benedeková Lívia, poslankyňa 

- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec 

- JUDr. Marcel Boris, poslanec 

- Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- Mgr. Robert Greizinger, poslanec 

- Mgr. Ondrej Hrivňák, poslanec 

- Mgr. Miroslav Macko, poslanec 

- Mgr. art. Jana Némethová, poslankyňa 

- p. Andrej Ravasz, poslanec 

- PhDr. Eva Samolejová, MPH, poslankyňa 

- Ing. Zuzana Schwartzová, poslankyňa 

- Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa 

- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec 

 

Doručili po termíne:  

 

- Mgr. Zuzana Magálová, poslankyňa 

 

Doručili na nesprávnom formulári:  

 

- Ing. Ladislav Kugler, poslanec 
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Podľa Čl. 7 bod 2 - k písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejní funkcionári, ktorí priložili 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci 

kalendárny rok doručili:  

 

- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- p. Benedeková Lívia, poslankyňa 

- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec 

- JUDr. Marcel Boris, poslanec 

- Mgr. Robert Greizinger, poslanec 

- Ing. Ladislav Kugler, poslanec  

- Mgr. Miroslav Macko, poslanec 

- Mgr. Zuzana Magálová, poslankyňa 

- Mgr. art. Jana Némethová, poslankyňa 

- p. Andrej Ravasz, poslanec 

- Ing. Zuzana Schwartzová, poslankyňa 

- Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa 

- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec 

 

 

Doručili po termíne:  

 

- Mgr. Zuzana Magálová, poslankyňa 

 

Vzhľadom k epidémii Covid-19 bol schválený odklad podania daňového priznania 

a potvrdenie o podaní daňového priznania dodatočne doložia:  

 

- Ing. Tomáš Galo, poslanec   

- Mgr. Ondrej Hrivňák, poslanec  

- PhDr. Eva Samolejová, MPH, poslankyňa   

 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

B/                                                zobrať na vedomie 

 

predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a 

legislatívnej o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa Čl.  7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení 

ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z.“ za rok 2019.  

 

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

 

Bod 6 - Rôzne 

 

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Ing. Marek Zajíček   

       predseda komisie 

 Zapísala: Mgr. Denisa Sedmáková  
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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: 28.05.2020 

 

Meno a priezvisko 
Účasť na 

zasadnutí v čase 
Podpis Poznámka 

1. JUDr.Ing. Marek Zajíček 
Od: 13:00 h. 

Zajíček, v. r. 
 

Do: 13:30 h. 

2. Mgr. Miroslav Macko 
Od: 13:00 h. 

Macko, v. r 
 

Do: 13:30 h. 

3. Mgr. Ondrej Hrivňák 
Od: 13:00 h. 

Hrivňák, v. r. 
 

Do: 13:30 h. 

 

Mgr. Denisa Sedmáková 
Od: 13:00 h. 

 Sedmáková, v. r.  tajomníčka 
Do: 13:30 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 


