
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Dňa 27.06.2017 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 

16.06.2017 zvolal XIX. 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 v zmysle čl. 6 bod 12 rokovacieho poriadku v rámci 

schvaľovania upravený a doplnený nasledovne: 
 

 vypustenie pôvodne zaradeného bodu č. 18 z rokovania 

 zaradenie nových bodov v rámci bodu rôzne s označením: 

- 23 A - Návrh na zrušenie názvu ulice - „BLATÚCHOVÁ“ a určenie nového názvu ulice –        

„BEGÓNIOVÁ“ v katastri Vrakuňa 

- 23 B -  Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Jozefa Valacsaya. 
 

Hlasovanie o programe rokovania 

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. 299/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 300/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, přednostka 

- uz. č. 301/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

polrok 2017.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 302/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za 

rok 2016. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 303/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Výročná správa SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava za 

rok 2016 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia. predkladá: Jana Adamová, 

konateľka spoločnosti. 

- uz. č. 304/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému 

návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti 

o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta 

SR Bratislavy. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 305/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Návrh „Štatútu Denného centra Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti Bratislava – 

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

- uz. č. 306/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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10. Materské centrum RYBKA, Denné centrum Klub dôchodcov Malý Dunaj, Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku - užívací vzťah k priestorom v stavbe súpisné 

číslo 13507 na Čiližskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 307/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva časti pozemku registra „E“ parc. č. 910/156  

o výmere 21 m
2
,
 
evidovaný na LV č. 270, k. ú. Vrakuňa, na Majerskej ulici – záhradkárska 

oblasť v Bratislave, na základe žiadosti  Martiny Majerovej, Hlaváčiková 3110/10, 841 05 

Bratislava, za účelom pričlenenia k susednému pozemku parc. č. 3038 a parc. č. 3037, ktorých 

vlastníkom je žiadateľka. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 308/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva pozemku parc. č. 813 vo výmere 317 m
2
, evidovaný 

na LV č. 1, k. ú. Vrakuňa na Podunajskej ulici v Bratislave v prospech Tibora Fürsta, 

Estónska 19, 821 07  Bratislava,  za účelom pričlenenia k susedným pozemkom  parc. č. 811 

a parc. č. 812, ktorého vlastníkom je žiadateľ. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 309/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva časti pozemku parc. č. 3899/6 vo výmere 152 m
2
, 

evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa v prospech JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, 

Čmelíková 15, 821 03  Bratislava, za účelom pričlenenia k susedným pozemkom parc. č. 

886/143, parc. č. 886/144, parc. č.886/329, ktorých vlastníčkou je žiadateľka. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté (ZA: 0/  PROTI: 10/ ZDRŽAL SA: 2) 

14. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva pozemku parc. č. 2995 vo výmere 396 m
2
, 

evidovaný na LV č. 1, k. ú. Vrakuňa na Majerskej  ulici  - záhrady v Bratislave na základe 

žiadosti spoločnosti ARUL s.r.o., Majerská 20342, 821 07  Bratislava,  za účelom pričlenenia 

k susedným pozemkom  parc. č. 2997/1 a parc. č. 2999, ktorých vlastníkom je žiadateľ. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 310/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6, k. ú. Bratislava v prospech Mgr. Petry Rusnákovej, 

Rajecká 3, 821 07 Bratislava na základe vyhodnotenia predložených projektov na umiestnenie 

stánku s občerstvením v lokalite Lesoparku. predkladá:  JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 311/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Prenájom časti pozemku registra „E“ parc. č.  257 evidovaný na LV č. 270, k. ú. Vrakuňa,  

o výmere 69 m
2
 na Domašskej ulici v Bratislave, za účelom realizácie spevnenej plochy pre 

parkovanie a  príchod k rodinnému domu na pozemkoch parc. č. 357 a parc. č. 358 na základe 

žiadosti spoločnosti MERA-LAND spol. s r.o. Wilsonova 8, 811 07 Bratislava.  predkladá:  

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté (ZA: 0/  PROTI: 9/ ZDRŽAL SA: 1). 

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

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

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

- materiál v súlade s čl. 6 bod 21 rokovacieho poriadku stiahnutý predkladateľom pred 

začatím hlasovania  o uznesení. 
18. Zámer výstavby športovej hokejovej haly v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. predkladá:  

JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta 

- vypustený z programu rokovania. 
19. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Ružinov v MČ 

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

Bratislava-Ružinov  
- materiál stiahnutý z rokovania predsedajúcim pre neprítomnosť predkladateľa 

(zaradený na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.09.2017). 
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20. Zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku na verejnom priestranstve v okolí 

objektu „Pentagón“ a „Tallin“.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 312/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

21. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava II. predkladá:  JUDr. Ing Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 313/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

22. Schválenie návrhu I. etapy koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa. predkladá:  Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 314/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

23. Rôzne 

A. Návrh na zrušenie názvu ulice - „BLATÚCHOVÁ“ a určenie nového názvu ulice –      

„BEGÓNIOVÁ“ v katastri Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 315/XIX/2017 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

B. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Jozefa Valacsaya. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 316/XIX/2017 – na základe rozpravy hlasovaním bolo prijaté uznesenie, 

ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie 

a odporúčalo žiadateľovi podať žiadosť  súlade so Všeobecne záväzným nariadením 

č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

24. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Informatívne materiály: 

1. Informácia o pohľadávkach v omeškaní mestskej časti Bratislava–Vrakuňa k 31.03.2017.  

 

 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 02.05.2017 boli prijaté uznesenie 

číslo 299/XIX/2017 - 316/XIX/2017. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 27.06.2017 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 

 


