
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Dňa 02.05.2017 v súlade s uznesením číslo 248/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým boli 

schválené  termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (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 jeho riadne zasadnutie so začiatkom   

o   8,30 hod.. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou zo dňa 

18.04.2017 zvolal XVIII. 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. Program 

rokovania miestneho zastupiteľstva bol v zmysle čl. 6 bod 12 rokovacieho poriadku v rámci 

schvaľovania upravený, resp. doplnený o nový bod s označením: 

17A   Odpustenie dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním nebytového   priestoru na 

Bodvianskej 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave v prospech Michaely Davidovičovej,  

Lotyšská 48, 821 06  Bratislava, IČO: 41 541 707a zmena účelu jeho využívania na 

komunitné centrum. 

Hlasovanie o programe rokovania 

Počet prítomných:    12   

Hlasovanie: ZA:      12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

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, kontrolorka.   

- uz. č. 284/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 2014-

2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka. 

- uz. č. 285/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola výberu príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:  v Materskej 

škole Kaméliová ul. č. 10, Bratislava.   predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolorka.   

- uz. č. 286/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016. 

       predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolorka.   

- návrhovej komisii predložený poslanecký návrh na doplnenie uznesenia o nový bod 

C/. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo  287/XVIII/2017. 
6. Prerokovanie návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti 

mestských častí hlavného mesta SR vykonávať funkciu procesného opatrovníka. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. 

-  predkladateľ materiálu pozmenil uznesenie v bode A/, v ktorom z pôvodného znenia  

„berie na vedomie“ pozmenil návrh na „súhlasí.“ Hlasovaním bolo prijaté uznesenie 

číslo 288/XVIII/2017. 

7. Zámer na odkúpenie pozemku na vybudovanie nového detského ihriska v lokalite Priehradnej 

ulice v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta. 

- na základe rozpravy návrhová komisia prečítala konečné, pozmeňujúce znenie 

navrhovaného uznesenia. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 289/XVIII/2017, 

ktorým miestne zastupiteľstvo neschválilo alternatívy na odkúpenie vhodného 

pozemku a vybudovanie detských ihrísk vo vrakunskom lesoparku a v lokalite 

Priehradnej ulice. 
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8. Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov registra „C“ parc. č. 2578, 2579,   2576/6, 

2576/7 na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa,  formou obchodnej verejnej  súťaže. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté. 

9. Vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. registra „C“ č. 3899/6 v Lesoparku, k.ú. 

Vrakuňa, na umiestnenie stánku s občerstvením.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 290/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Zámer na dlhodobý prenájom pozemkov registra „C“ parc. č. 3605/1 a parc. č. 3605/2, na 

Žitavskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na výstavbu „Domov seniorov“  a  doplnkových 

služieb. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- na základe rozpravy návrhová komisia prečítala konečné, doplňujúce znenie 

navrhovaného uznesenia. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 291/XVIII/2017, 

ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodný návrh uznesenia doplnený v bode A/ 

o ďalšiu podmienku vybudovania aj podzemných garáží. 

11. Návrh na mimosúdne vysporiadanie zámeny, resp. odkúpenie pozemkov parc. č. 3551/19 

a parc. č. 3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska ul. 18 v Bratislave a Peter Füle, 

Pasienková 2A v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- na základe rozpravy sa hlasovalo v troch alternatívach. Návrhová komisia prečítala: 

1. prvú alternatívu návrhu uznesenia s podmienkou vyplatenia rozdielu a doplnením 

nového bodu v časti  B/ v znení viesť rokovanie s hlavným mestom SR Bratislava 

a vlastníkmi garážových státí v hromadnej garáži o odkúpení pozemkov vo vlastníctve 

hlavného mesta a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na ktorej je hromadná garáž 

postavená – hlasovaním uznesenie nebolo prijaté, 

2. druhú alternatívu návrhu uznesenia bez podmienky doplatenia rozdielu 

a doplnením nového bodu v časti  B/ v znení viesť rokovanie s hlavným mestom SR 

Bratislava a vlastníkmi garážových státí v hromadnej garáži o odkúpení pozemkov vo 

vlastníctve hlavného mesta a mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na ktorej je hromadná 

garáž postavená– hlasovaním uznesenie nebolo prijaté,  

3. tretiu alternatívu návrhu uznesenia v znení:  viesť rokovanie s vlastníkmi pozemkov za 

účelom uzatvorenia dohody o výške kúpnej ceny a predložiť podmienky dohody na 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 27.6.2017. 

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo  292/XVIII/2017. 
12. Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru, umiestneného na pozemku parc. 

č. 1225/1, k. ú. Vrakuňa na existujúce  reklamné zariadenia,  na dobu určitú v trvaní 5 rokov,  

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 spoločnosť REBLOK  a.s., Jelačičova  

8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 700 700.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 293/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Vyhlásenie zámeru na predaj novovytvoreného  pozemku registra „C“ parc. č.  737/123 

o výmere 20 m2 na Arménskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa, v prospech spoločnosti 

Skvelý Shop s.r.o., Heyrovského 2049/8, 841 03  Bratislava, IČO: 45 711 330.  predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 294/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Zámer výstavby športovej hokejovej haly v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 295/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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15. Koncepcia rozvoja a ďalšieho využitia športového areálu ŠK Vrakuňa. predkladá:  JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- na základe rozpravy návrhová komisia prečítala návrh uznesenia s alternatívou č. 2 – 

vyhlásiť zámer prenajatia pozemkov parc. č. 890, 889/3,  vo vlastníctve hlavného mesta 

zverené do správy mestskej časti, ako prípad hodný osobitného zreteľa  súčasnému 

nájomcovi. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo  296/XVIII/2017. 

16. Zámer koncepčného riešenia ochrany majetku a verejného poriadku na verejnom priestranstve 

v okolí objektu „Pentagon“ a Tallin.  predkladá:  JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 297/XVIII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

17. Rôzne. 

      A/ Odpustenie dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním nebytového priestoru na 

Bodvianskej 21A, súpisné číslo 13506 v Bratislave v prospech Michaely Davidovičovej,  

Lotyšská 48, 821 06  Bratislava, IČO: 41 541 707a zmena účelu jeho využívania na 

komunitné centrum. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- na základe rozpravy návrhová komisia prečítala konečné, pozmeňujúce znenie 

navrhovaného uznesenia. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 298/XVIII/2017. 

18. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Informatívne materiály: 

1. Správa o elektronizácii služieb verejnej správy. 

 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 02.05.2017 boli prijaté uznesenie 

číslo 284/XVIII/2017 - 298/XVIII/2017. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 02.05.2017 boli zapísané v súlade so závermi jeho 

rokovania, v znení pozmeňujúcich a 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková, v. r. 

miestna kontrolórka 

 


