
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
 

Dňa 19.09.2017 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 

06.09.2017 zvolal XX. 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 schválený bez pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov ako 

celok s hlasovaním: 

Počet prítomných: 14    

Hlasovanie: ZA:    14 / 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, kontrolórka   

- uz. č. 317/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, přednostka 

- uz. č. 318/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s formálnou 

opravou v časti B/. 

4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2017. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 319/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam 

vyplývajúcich zo správy o výsledku finančnej kontroly  č. 3/2016  poskytovania dotácií  z 

rozpočtu  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka    

- uz. č. 320/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu    

- uz. č. 321/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov v mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016. predkladá: JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP 

Bratislava-Ružinov  

- uz. č. 322/XX/2017  - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Rekonštrukcia ZS Bebravská I. – dofinancovanie prostredníctvom komerčného úveru. 

predkladá: Mgr. Jana Adamová, konateľka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. 

- uz. č. 323/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. 

9. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I. polrok 2017. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 324/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 325/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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11. Návrh na schválenie projektového zámeru na rekonštrukciu telocvične ZŠ Železničná, 

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

- uz. č. 326/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava–Vrakuňa.“ predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 327/XX/2017 –  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na úpravu uznesenia v bode A.3 a bode B/ (úpravu výšky finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektu v rozpočte mestskej časti  na rok 2018 na výške 190 000 € pri 

povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5% t. j. na 9 500 €). Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté.  
13. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska  Bratislava–Vrakuňa.“ predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 328/XX/2017 –  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na úpravu uznesenia v bode A.3 a bode B/ (úpravu výšky finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektu v rozpočte mestskej časti  na rok 2018 na výške 190 000 € pri 

povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5% t. j. na 9 500 €). Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté.  
14. Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 

„Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava–Vrakuňa.“ predkladá:  JUDr. Ing 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 329/XX/2017 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na úpravu uznesenia v bode A.3 a bode B/ (úpravu výšky finančných prostriedkov 

na predfinancovanie projektu v rozpočte mestskej časti  na rok 2018 na výške 190 000 € pri 

povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5% t. j. na 9 500 €). Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté.  
15. Vyhlásenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 3168/12 o výmere 

2917 m
2
, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 1095,  vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  na Majerskej ulici  (za 

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

- uz. č. 330/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m
2
 a časť pozemku parc. č. 

889/9 o výmere 128 m
2
, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej ul. v Bratislave 

(súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 331/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

17. Vyhlásenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku stavby súpisné číslo 13500 a pozemku pod 

stavbou registra KN C parc. č. 3648/152, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

evidované na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Žitavskej ul. v Bratislave, v prospech p. Františka Baka, 

Miloslavov č. 1246, spôsobom prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

predkladá:  JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 332/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

18. Vyhlásenie  zámeru  na prevod vlastníctva  pozemku  parc. č. 1791/5 o výmere 8 m
2
,
 
druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 3919
 
vo vlastníctve hlavného mesta 

SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Marhuľovej ulici 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spôsobom prevodu vlastníctva z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. predkladá:  JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  
- uz. č. 333/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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19. Návrh na nájom pozemku parc. č. 3287/15 o výmere 2 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria,  pozemku parc. č. 3287/16 o výmere 35 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria a pozemku parc. č. 3287/7 vo výmere 179 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, evidované na LV č. 2366 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,  zverené do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ihličnatej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v 

prospech pani Jany Tóthovej, Važská 1  v Bratislave,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 334/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

20. Návrh na nájom nebytového  priestoru č. 4-216 na Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV č. 

3198,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa,  v prospech  p. Andrei Gujberovej,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. predkladá:  JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 335/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

21. Návrh na prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 737/123 o výmere 

20 m
2
 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, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. predkladá:  JUDr. Ing. Martin Kuruc 

- uz. č. 336/XX/2017  - pôvodný návrh uznesenia bol na základe poslaneckého návrhu 

zmenený v bode A/ - úprava výšky kúpnej ceny na 3 000 €.  Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté.  
22. Návrh na zverenie majetku – stavby materskej školy na Bodvianskej 4, súpisné číslo 5083 

v Bratislave a  pozemkov parc. č. 1169/2, 1169/4, 1169/6, 1169/8, 1169/10, k. ú. Vrakuňa, vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, do správy materskej školy na Kríkovej 20 

v Bratislave, ako elokovaného pracoviska. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 337/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

a parc. č.  3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska 16 v Bratislave a Peter Füle, 

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

- uz. č. 338/A/XX/2017 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu dal hlasovať o:  

1. cene pozemkov, stanovenú v zmysle znaleckého posudku č. 52/2017. Hlasovaním 

schválená cena vo výške 199 000 €, 

2. kúpe pozemkov za cenu vo výške 199 000 €. Hlasovaním schválená kúpna cena 

pozemkov vo výške 199 000 €, 

3. úhrade kúpnej ceny pozemkov formou splátkového kalendára na roky 2018 a 2019 

s termínom 1. Splátky k 30.06.2018 vo výške 100 000 € a termínom 2. Splátky 

k 30.06.2019 vo výške 99 000 €. Hlasovaním schválená úhrada kúpnej ceny 

pozemkov formou splátkového kalendára s navrhovanými termínmi. 

- uz. č. 338/B/XX/2017 - na základe schválených bodov uznesenia č. 338/A/XX/2017 

predkladateľ materiálu dal hlasovať o uznesení, ktorým poslanci požiadali:  

1. starostu rokovať s vlastníkmi garážových státí o možnostiach následného odkúpenia, 

prípadne prenajatia pozemkov, na ktorej je hromadná garáž postavená, 

2. prednostku zapracovať výšky splátok za kúpu pozemkov  do rozpočtu mestskej časti na 

roky 2018-2019 v zmysle schváleného uznesenia. 

Hlasovaní uznesenie prijaté. 

24. Správa Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o stave podania 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.  

predkladá:  JUDr. Ing. Martin Kuruc 

- uz. č. 339/XX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

25. Rôzne 

26. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 



4 

 

Informatívne materiály: 

1. Informácia o pohľadávkach v omeškaní mestskej časti Bratislava–Vrakuňa k 30.06.2017.  

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 19.09.2017 boli prijaté uznesenie 

číslo 317/XX/2017 - 339/XX/2017. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 

19.09.2017 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení pozmeňujúcich 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 

 

 


