
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
 

Dňa 24.04.2018 v súlade s uznesením číslo 349/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým boli 

schválené  termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na 

rok 2018 (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 11.04.2018 zvolal XXIII. 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.  

V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne 

zastupiteľstvo schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

Počet prítomných: 9    

Hlasovanie: ZA:    9/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

nasledovne: 

 zaradenie nového bodu s označením 8A „Rekonštrukcia ZS Bebravská I.  -     navýšenie 

úveru“ 

 zaradenie nového bodu s označením 13A „Návrh na označenia jedálne mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.“ 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

Počet prítomných: 9   

Hlasovanie: ZA:     9 / 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. 381/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 382/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

- uz. č. 383/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

čl. 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 384/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Prerokovanie Návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

z ........o rozpočtovom určení príjmov hlavného mesta a mestských častí. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 385/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
7. Návrh na schválenie spoluúčasti na rekonštrukciu telocviční základných škôl v MČ 

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- hlasovanie o uznesení bolo presunuté pred bod 13. 
8. Založenie Dobrovoľného hasičského zboru v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 386/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v 1. alternatíve pôvodného návrhu. 
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8. A. Rekonštrukcia ZS Bebravská I.- navýšenie úveru. predkladá: Spokojné bývanie, s.r.o. 

-  uz. č. 387/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Prenájom časti betónovej plochy postavenej na pozemku  parc. č. 491/57-zastavané  plochy 

a nádvoria pod existujúcim predajným stánkom  o výmere  11 m2  na Trhovisku Rajecká 

v Bratislave, v prospech  FO-podnikateľ: Róbert Weidinger, 821 08 Bratislava, Dohnányho 

539/5,  IČO: 46 952 353,  ako   prípad   hodný  osobitného  zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo schválené  (ZA: 3/  PROTI: 5/ ZDRŽALO SA: 1) 

10. Vyhlásenie zámeru na prenájom tenisových kurtov postavených na časti pozemku parc. č. 

1168/1 na Bodvianskej v Bratislave.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 388/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Žiadosť Edmunda Fečera a Kataríny Fečerovej, Železničná 32 v Bratislave o odkúpenie, resp. 

prenájom parkovacích miest na zabezpečenie samostatného prístupu k rodinnému domu 

z pozemkov parc. č. 631/134 a 631/78,  z Kríkovej ulice v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo schválené  (ZA: 0/  PROTI: 9/ ZDRŽALO SA: 0) 

12. Prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, evidovaný na 

LV č. 3919, k. ú. Vrakuňa, na Marhuľovej  ul. v Bratislave, v prospech Mária Nachtmanna,                                                            

Marhuľová 15, 821 07  Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 389/XXIII/2018 -  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na úpravu kúpnej ceny prevodu z pôvodnej celkovej výšky 1 100 € na 4 000 €. 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
12. A  Návrh  na  schválenie  spoluúčasti  na rekonštrukciu  telocviční základných škôl v MČ  

    Bratislava-Vrakuňa. predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- uz. č. 390/XXIII/2018 – pôvodný návrh uznesenia bol na základe rozpravy 

upravený v častiach A/ bod 2 a B/. Úprava sa týkala vyčlenenia minimálnej výšky 

finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie telocviční základných 

škôl. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
13. Rôzne. 

A. Návrh na označenia jedálne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

-  uz. č. 391/XXIII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. 

14. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.04.2018 boli prijaté uznesenie 

číslo 381/XXIII/2018 – 391/XXIII/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 24.04.2018 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení upravených 

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 

 


