
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
 

Dňa 27.02.2018 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 16.02.2018 zvolal XXII. 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: 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. 368/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 369/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

2017.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 370/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2017. predkladá: Ing. Alena 

Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 371/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. 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. 372/XXII/2018 
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania volených a menovaných 

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

starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté (ZA: 4/  PROTI: 8/ ZDRŽALO SA: 0) 

8. Zmena  uznesenia č. 311/XIX/2017 zo dňa 27.06.2017- prenájom časti pozemku parc. č. 

3899/6, k. ú. Bratislava v prospech   Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07  Bratislava 

na umiestnenie stánku s občerstvením v lokalite Lesoparku.  predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 373/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva bytu bytu č. 8 na Jedľovej č. 2 v Bratislave, 

súpisné číslo 8597, evidovaného na liste vlastníctva č. 3034, k. ú. Vrakuňa v mestskej časti 

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

- uz. č. 374/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Zberné hniezda  pre zber triedeného odpadu. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 375/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. 
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11. Informácia o súčasnom stave reklamných stavieb v k. ú. mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

s návrhom riešenia ich optimalizácie a návrh na scelenie pozemkov formou zámeny medzi 

Poľnohospodárskym družstvom Podunajské Biskupice a mestskou časťou Bratislava-

Vrakuňa, ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 376/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Návrh na schválenie kronikárky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 377/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
13. Správa Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o účasti 

poslancov na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na 

rokovaniach komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Marek Zajíček, predseda komisie      

- uz. č. 378/XXII/2018  - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.     
14. Návrh na vykonanie prieskumu zdravotnej spôsobilosti zeleniny, ovocia a zemín 

v záhradách k. ú MČ Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Milan Šindler, poslanec 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

- uz. č. 379/XXII/2018 – pôvodný návrh uznesenia bol doplnený v časti A/ bod 2 

o členov komisie z radov poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí budú prítomní 

pri odoberaní a odovzdávaní vzoriek dodávateľovi na rozbor v zložení: Ing. Milan 

Šindler, Ing. Juraj Štubniak, JUDr. Ing. Marek Zajíček, Ing. Tomáš Galo,                

Mgr. Bc. Marek Pospíchal, Ing. Zuzana Schwartzová. Hlasovaním bolo uznesenie 

prijaté. 
15. Rôzne. 

A. Návrh na nový účel využitia prenajatých priestorov -  nebytového priestoru č. 12-2a  na 

Toplianskej 5 v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 380/XXII/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.     
16. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia 

 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.02.2018 boli prijaté uznesenie 

číslo 368/XXII/2018 – 380/XXII/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 27.02.2018 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení doplňujúceho 

návrhu. 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 

 


