
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

Dňa 26.06.2018 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 11.06.2018 zvolal XXIV. 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: 12   Hlasovanie: ZA:   12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

nasledovne: 

 zaradenie nového bodu s označením 26A „Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017  

v rozsahu bodu A/ ods. 1.“ 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

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, kontrolórka  

- uz. č. 392/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 393/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 

volebné obdobie  2014-2018. predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

-  uz. č. 394/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. 

polrok 2018. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 395/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Správa o výsledkoch práce a činnosti Mestskej polície Expozitúry Bratislava II. v mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017. predkladá: JUDr. Jaroslav 

Tuleja, veliteľ EX MsP Bratislava II. 

- uz. č. 396/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Návrh na určenie volebných obvodov, volebných okrskov a počtu poslancov vo volebných 

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

- uz. č. 397/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s doplnením 

rozsahu výkonu funkcie starostu na základe dodatočnej aprobácií poslancov, ktorí sa 

zúčastnili zasadnutia. 

8. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 

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

- uz. č. 398/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za 

rok 2017. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

     Príloha k záverečnému účtu: Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečného účtu mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2017.  

- uz. č. 399/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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10. Výročná  správa Spokojné bývanie s.r.o., so sídlom Bebravská 34,   821 07 Bratislava, za rok 

2017 a návrh  na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017. predkladá: Jana 

Adamová, konateľka 

- uz. č. 400/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2018 zo dňa 

............ o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za  sociálnu 

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

-  uz. č. 401/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Návrh Zásad  poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava- 

Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a  na zabezpečenie spoločného stravovania. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 402/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky      

2018 – 2022. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 403/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
14. Nájom pozemkov  parc. č. 889/4 o výmere 616 m

2 
a parc. č. 889/30 o výmere 128 m

2
, 

nachádzajúcich sa na Ráztočnej ul. v Bratislave,  v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
za účelom zriadenia výcvikovej školy pre psov v oblasti kynológie pre nájomcu Petra Pellera 
– dograiner, Sabinovská 5, 821 02  Bratislava a zrušenie uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa 
19.09.2017 o prenájme pozemku parc. č. 889/4 a časti pozemku parc. č. 889/9,  nachádzajúce 
sa na Ráztočnej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 404/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
15. Návrh na zmenu nájomcu pozemku parc. č. 491/212, evidovaného na LV č. 1095,  k. ú. 

Vrakuňa,   na ktorom je umiestnený predajný stánok  - stavba súpisné číslo 20019 – trhovisko 
na Rajeckej ul. v Bratislave, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 
v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa, z dôvodu zmeny nájomcu 
predajného stánku z Eduarda Kleina – Koláčik, IČO: 32 191 405 na KOLÁČIK v. o. s, 
Topoľčianska 3202/12, Bratislava, IČO: 48 175 781 za podmienok uvedených v Nájomnej 
zmluve a  žiadosť spoločnosti KOLÁČIK v. o. s, o stanovenie doby nájmu na nájom 
predmetného pozemku. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 405/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemkov parc. č. 3287/7, 3287/15, 3287/16, evidované na LV 

č. 2366,   celkom o výmere 216 m
2
, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa v dvore 

rodinného domu na Ihličnatej ulici v Bratislave, v prospech  Jany Tóthovej, Vážska 21,        

821 07  Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 406/XXIV/2018 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal súhlas 

3/5 väčšiny všetkých poslancov. Počet prítomných: 14/ Hlasovanie: ZA: 7/ PROTI: 1/ 

ZDRŽAL SA:  6 / NEHLASOVAL:  0 
17. Návrh na prevod vlastníctva 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 Slovenskej republiky Bratislava, 
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, spôsobom prevodu vlastníctva z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47  
Miloslavov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 407/XXIV/2018 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal súhlas 

3/5 väčšiny všetkých poslancov.  Počet prítomných: 14/ Hlasovanie: ZA: 7/ PROTI: 3/ 

ZDRŽAL SA:  4 / NEHLASOVAL:  0 

18. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku parc. č. 631/1, druh pozemku ostatná plocha, 

evidovaný na LV č. 1095,  vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 

zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúceho sa  na 

Poľnohospodárskej ulici za účelom vybudovania parkoviska pre zákazníkov prevádzky 

„Zmrzlina Cookies“  v prospech  Petra Žilinského, Parcelná 8, 821 06  Bratislava.  predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 408/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v 2. alternatíve pôvodného návrhu. 
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19. Zmena  uznesenia č. 373/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018 prenájom časti pozemku parc. č. 
3899/6, k. ú. Bratislava v prospech Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07  Bratislava 
v rozsahu umiestnenia stánku s občerstvením v lokalite Lesoparku. predkladá: JUDr. Ing. 
Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 409/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

20. Vyhlásenie zámeru na nájom časti 45-50 m
2 

 pozemku č. parc. č. 3899/6, druh pozemku 

ostatná plocha – lesopark, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 410/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v 2. alternatíve pôvodného návrhu. 

21. Nájom časti pozemku parc. č. 3413/1 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa                         

na Píniovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov Píniová 7-13, 

Píniová 20 a Píniová 21-25 v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 411/XXIV/2018  - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

formálnu úpravu v časti A/. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
22. Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu - odkúpenie pozemkov parcela č. 3551/19 

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

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

- uz. č. 412/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
23. Súčasný stav zabezpečovania  zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti 

a očakávaný  stav  od 1.11.2018 po novele zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

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

- uz. č. 413/XXIV/2018 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
24. Oprava komunikácie Arménska ul.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 414/XXIV/2018 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený - nezískal súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Počet prítomných: 14/ Hlasovanie:             

ZA: 0/ PROTI: 10/ ZDRŽAL SA:  4 / NEHLASOVAL:  0 

25. Ponuka daru od Občianskeho združenia Majoránová, IČO: 42 184 274 v prospech mestskej 

časti  - pozemku parc. č. 2374/36  za účelom zachovania využitia pozemku ako komunikácie 

pre chodcov a motorové vozidlá. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 415/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
26. Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 2017.  predkladá: Martin Moravčík, predseda 

ŠK Vrakuňa 

- uz. č. 416/XXIV/2018  - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
26A Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   

č. 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 v rozsahu bodu A/ ods. 1. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 417/XXIV/2018 uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
27. 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. 2017. predkladá: JUDr. Ing. Marek Zajíček, 

predseda komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany záujmu 

- uz. č. 418/XXIV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
28. Rôzne. 

29. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 
 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.06.2018 boli prijaté uznesenie 

číslo 392/XXIV/2018 – 418/XXIV/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 26.06.2018 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení upravených 

a doplnených návrhov. Uznesenia boli schválenou návrhovou komisiu podpísané 

a predložené na podpis starostovi, resp. zástupcovi starostovi, ktorý ich v súlade s článkom 7 

bod 18) platného rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a  boli dodržané 

termíny pre ich zverejnenie.   


