
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Dňa 13.12.2016 v súlade s uznesením číslo 134/X/2015 zo dňa 08.12.2015, ktorým boli schválené  

termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len miestne 

zastupiteľstvo), sa konalo jeho riadne zasadnutie so začiatkom o 8,30 hod., (nesúlad s uz.               

č. 134/X/2015 a čl. 5 bod 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, platný dňom 01.09.2015, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 

23.06.2015 (ďalej len „rokovací poriadok“). Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

pozvánkou zo dňa 30.11.2016 zvolal XVI. 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 v súlade s čl. 5 bod 8 rokovacieho poriadku. Program rokovania 

miestneho zastupiteľstva bol v rámci schvaľovania upravený v zmysle čl. 6 bod 12 rokovacieho 

poriadku nasledovne: 

 vypustenie pôvodne zaradených bodov 11 a 24 uvedených v pozvánke, 

 zaradenie nového 29A - Vyhlásenie zámeru na predaj prebytočného majetku v súlade so zák. č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho predaja. 

Počet prítomných:  13   

Hlasovanie: ZA:    13/ 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. 243/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. 

predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 244/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na      

I. polrok 2017. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 245/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 – Materská škola, Kríková 20, 821 07 Bratislava. predkladá: 

Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 246/XVI/2016 - 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. 247/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
7. Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 248/XVI/2016 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil poslanecký návrh na zmenu uznesenia v časti A/ - úprava začiatku rokovaní 

o 8,30 hod., s tým, že bude vypracovaný a predložený na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dodatok k rokovaciemu poriadku. 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 o určení 

výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy   na  dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 249/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. ......./2016 o 

miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v 

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

- pozmeňovacie návrhy na úpravu sadzieb hlasovaním neboli schválené. Na základe 

rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký návrh na 
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úpravu čl. I § 4 ods. 1 písm. d): 10,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je 

poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a písm. e): 0,- eur za psa, ktorého 

vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba – držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. 

Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 250/XVI/2016. 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.  ........./2016 zo 

dňa 13.12.2016 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za 

sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, 

výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o 

podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a spôsobe určenia  výšky 

úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 

19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o podmienkach poskytovania sociálnej služby. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 251/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016  miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- vypustený z programu rokovania. 
12. Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 252/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
13. Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 a 2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 253/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
14. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Železničná 14,  821 07 

Bratislava, za školský rok 2015/2016. predkladá:  Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka 

- uz. č. 254/XVI/2016 - uznesenie prijaté s úpravou v časti B/. 
15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianská 3, 821 07 

Bratislava, za školský rok 2015/2016. predkladá:  Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka 

- uz. č. 255/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
16. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Žitavská 1, 821 07 

Bratislava, za školský rok 2015/2016. predkladá:  RNDr. Jana Weisová, riaditeľka 

- uz. č. 256/XVI/2016 - uznesenie prijaté s úpravou v časti B/. 
17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kaméliová 10, 821 07 

Bratislava, za školský rok 2015/2016. predkladá:  Mgr. Lucia Slováková, riaditeľka 

- uz. č. 257/XVI/2016 - uznesenie prijaté s úpravou v časti B/. 
18. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kríková 20,  821 07 

Bratislava, za školský rok 2015/2016. predkladá:  Miroslava Koprdová, riaditeľka 

- uz. č. 258/XVI/2016 - uznesenie prijaté s úpravou v časti B/. 
19. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy a školskej jedálne Kríková ul. č. 

20, Bratislava  v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 

SR  a jeho následné zriadenie k 1.9.2017. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 259/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
20. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemkov parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7  na Hradskej ul. 

v Bratislave formou obchodnej verejnej súťaže. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 260/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
21. Návrh   na stanovenia výšky nájomného na prenájom  nebytových a spoločenských priestorov 

v budove  na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 261/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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22. Žiadosť občianskeho združenia EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen. M. R. 

Štefánika 45, 060 01  Kežmarok, IČO: 50 383 230, o bezodplatné užívanie verejného 

priestranstva na umiestnenie zberných kontajnerov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na zmenu uznesenia v časti A/ a B/.  Hlasovaním bolo prijaté uznesenie číslo 

262/XVI/2016 
23. Informácia o užívaní športového areálu nájomcom ŠK Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 263/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
24. Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich 

prerokovanie a zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- vypustený z programu rokovania 
25. Žiadosti  o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 264/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
26. Žiadosť  Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava na mimosúdne riešenie 

vlastníckych nárokov k reštituovanému majetku - pozemku parc. č. 3551/19, k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 265/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
27. Prevod vlastníctva bytu  č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave, k. ú. Vajnory, formou 

dobrovoľnej dražby s víťazným účastníkom dražby. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 266/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
28. Rôzne. 

A. Vyhlásenie zámeru na predaj prebytočného majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Z. z.              

o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho predaja. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 267/XVI/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
B. Informácia  o  možnosti  zapojenia sa  do projektu  na  rozšírenie  materskej  školy              

o jednu triedu, vybudovanie jedálne a revitalizáciu školského dvora z prostriedkov             

európskych fondov. predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- uz. č. 268/XVI/2016 – uznesenie prijaté na základe rozpravy. 

29. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 
 

Informatívne materiály: 

1. Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.9.2016. 

2. Informácia o čerpaní dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy 

miestnych komunikácií  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.12.2016 boli prijaté uznesenie 

číslo 243/XVI/2016 - 268/XVI/2016. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 13.12.2016 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 mestskej časti, 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 


