
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Dňa 28.02.2017 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), sa konalo jeho riadne zasadnutie so začiatkom o 8,30 hod., (nesúlad 

s čl. 5 bod 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

platný dňom 01.09.2015, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015 (ďalej len 

„rokovací poriadok“). Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou 

zo dňa 16.02.2017 zvolal XVII. 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 8 rokovacieho poriadku. 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol v rámci schvaľovania upravený v zmysle čl. 6 

bod 12 rokovacieho poriadku nasledovne: 
 

 pôvodne zaradený  bod č. 10 uvedený v pozvánke zaradený s označením ako bod č. 2A, 

 pôvodne zaradený bod č. 6 uvedený v pozvánke zaradený s označením ako bod č. 2B, 

 pôvodne zaradený bod č. 2 uvedený v pozvánke  prečíslovaný ako bod č. 2C, 

 vypustenie pôvodne zaradeného bodu č. 14 z rokovania. 

 

Počet prítomných:  11   

Hlasovanie: ZA:    11/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2A Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich 

prerokovanie a zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 269/XVII/2017 - na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil poslanecký návrh na zmenu uznesenia v časti A/, doplnenie uznesenia v časti B/ 

a vypustenie bodu C/. 

2B Podpora mestskej časti Bratislava-Vrakuňa iniciatíve na vyhlásenie Národného parku              

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

- uz. č. 270/XVII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
2C Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva      

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 271/XVII/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. 272/XVII/2017 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2016. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 273/XVII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2016.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 274/XVII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Podpora mestskej časti Bratislava-Vrakuňa iniciatíve na vyhlásenie Národného parku 

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

pri schvaľovaní programu rokovania bol bod zaradený ako bod č. 2B 

7. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

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

- uz. č. 275/XVII/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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8. Návrh VZN č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

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

a) Poslanecký návrh na zníženie sadzby poplatku za rozvoj pre stavby na bývanie 

z pôvodnej 35 € na 10 € za každý aj začatý m
2
 bol v rámci rozpravy poslancom 

stiahnutý.  

b) Poslanecký návrh zmenu účinnosti všeobecne záväzného nariadenia od 01.11.2017 

hlasovaním nebol schválený.  

c) Na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na zníženie sadzby poplatku za rozvoj pre stavby na bývanie z pôvodnej 35 € 

na 20 € za každý aj začatý m
2.

 Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 276/XVII/2017 

s účinnosťou od 01.07.2017. 

9. VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 z 8.12.2016 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hl. m. SR Bratislavy, 

výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania 

jej zaplatenia. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 277/XVII/2017 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich 

prerokovanie a zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

pri schvaľovaní programu rokovania bol bod zaradený ako bod č. 2A 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v obytných domoch na Rajeckej 13, Bučinovej 16, 

Poľnohospodárskej 26 v Bratislave, na dobu  neurčitú v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. 

Jarošova 2961/1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 972 254 ako prípad  hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku  

obcí  v  znení  neskorších  predpisov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 278/XVII/2017 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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 spoločnosti  Akzent  BigBoard, a.s., so   

sídlom  Ivanská   cesta 2D,   821 04      Bratislava, IČO: 44540957. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- návrhovej komisii predložený návrh uznesenia s doplnením ceny a dôvodu hodný 

osobitného zreteľa. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 279/XVII/2017. 
13. Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku  parc. č. 889/4, k. ú. Vrakuňa  pod existujúcim 

reklamným zariadením, 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 spoločnosti    NUBIUM, s.r.o.,  so    sídlom  

Trenčianska č.   705/55,    821 09   Bratislava, IČO: 47545674. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- návrhovej komisii predložený návrh uznesenia s doplnením ceny a dôvodu hodný 

osobitného zreteľa. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 280/XVII/2017 
14. Vybudovanie nového detského ihriska v lokalite Priehradnej ulice v Bratislave,  k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

vypustený z programu rokovania 
15. Informácia o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme alebo kúpe nebytového priestoru č.12-12a na 

Toplianskej 5/1846 v Bratislave vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o. Vážska 1, 821 07 

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

- uz. č. 281/XVII/2017 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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16. Návrh obnovy povrchov komunikácií, chodníkov v roku 2017 financovaných z úveru na 

rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 predkladá:  JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- Na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na doplnenie nového bodu v časti B/, v ktorom bol požiadaný starosta 

o vypracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie pešej zóny na 

Poľnohospodárskej ulici v Bratislave. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 

282/XVII/2017  
17. Rôzne. 

 A/ Návrh na odčlenenie a vytvorenie samostatného volebného obvodu Vrakuňa pre  voľby  do 

Bratislavského samosprávneho kraja. predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, poslankyňa 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

- uz. č. 283/XVII/2017 – poslanecký návrh na nové uznesenie.  

18. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Informatívne materiály: 

1. Zmena organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

2. Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016. 

3. Správa o rekonštrukčných prácach na Zdravotnom stredisku Bebravská  I. 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.02.2017 boli prijaté uznesenie 

číslo 269/XVI/2017- 283/XVII2017. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.02.2017 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 

 


