
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24.02.2015 
 

 

Dňa 24. 02. 2015 v súlade s uznesením číslo 9/II/2014 zo dňa 15.12.2014, ktorým boli schválené  

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

zastupiteľstvo), sa konalo jeho riadne zasadnutie.  V súlade s platným Rokovacím poriadkom 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len rokovací poriadok) starosta 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len starosta) podpísal pozvánku spolu s programom IV. 

zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa 17. 02. 2015, ktorá bola súčasne aj zverejnená na 

webovej stránke mestskej časti. Pôvodne podpísaná a zverejnená pozvánka spolu s programom 

rokovania miestneho zastupiteľstva bola v rámci schvaľovania programu rokovania upravená 

nasledovne: 

- prečíslovanie pôvodne zaradeného bodu 7 na 7/A, 

- zaradenie nového bodu 7/B. 

 

Návrh starostu mestskej časti, ktorý bol súčasne  aj predsedajúcim rokovania zastupiteľstva, 

o zaradenie nového bodu s označením 20/A a v znení: „Zámer  zriadenia nového Zberného dvora 

v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“ hlasovaním poslancov nebol prijatý. Počet prítomných:  14 

Hlasovanie: ZA: 7 / PROTI:  1  / ZDRŽAL SA: 6, t. j. materiál nebol nezaradený do programu 

rokovania. 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol hlasovaním schválený ako celok s hlasovaním: 

Počet prítomných:  14. Hlasovanie: ZA:     14/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.       

predkladá: Ing. Emília Szakáčová, kontrolórka MČ  

- uz. č. 32/IV/2015 – 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. 33/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
4. Správa o kontrolnej činnosti v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) Zákona S.NR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonaná v MČ Bratislava – Vrakuňa za     

II. polrok 2014.  predkladá: Ing. Emília Szakáčová, kontrolórka MČ  

- uz. č. 34/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
5. Správa o vyhodnotení stavu a úrovne vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2014.       

predkladá: Ing. Emília Szakáčová, kontrolórka MČ  

- uz. č. 35/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
6. Kontrola nákupu nákladného motorového vozidla pre stredisko VPS, jeho využitie, výber úveru 

(rok 2014).  predkladá: Ing. Emília Szakáčová, kontrolórka MČ  

- uz. č. 36/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
K predmetnému bodu rokovania požiadali o vystúpenie, ktoré bolo hlasovaním poslancov aj 

odsúhlasené pre  Ing. Vladimíra Mráza, bývalého prednostu a Mgr. Gabriely Šedovej, 

zástupkyni dodávateľa poradenských služieb pri zabezpečovaní verejného obstarávania. 

Súčasne k predmetnému bodu vystúpila aj zamestnankyňa mestskej časti Ing. Alena Kaňková, 

ktorá bola v správe spomínaná ako nemenovaná členka komisie. 

Návrh predloženého uznesenia spracovateľkou Ing.  Emíliou Szakáčovou, kontrolórkou 

mestskej časti bol schválený nasledovne:  Počet prítomných: 14  Hlasovanie: ZA:    11/ PROTI: 

2/ ZDRŽAL SA: 1, aj napriek upozorneniu, že v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti 

v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schválené miestnym 

zastupiteľstvom dňa 18.06.2013a v zmysle článku 11 bod 2 písmeno j) spracovať správu 

o výsledku kontroly aj s návrhom uznesení pre najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva, 
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kde ju prezentovať a v zmysle čl. 19 bod 5) Kontrolný orgán po skončení kontroly podľa čl. 19 

týchto zásad vypracuje pre najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva „Správu o výsledku 

kontroly v kontrolovanom subjekte“ aj s návrhom uznesenia, v ktorom budú zapracované 

termíny na prijatie nápravných opatrení aj s termínmi na ich odstránenie č. 19, ods. 3, písm. c) 

pravidiel. 

7. A  Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v ZŠ Železničná 14, Bratislava pre Občianske 

združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova č. 62, 841 05 Bratislava,  IČO: 30851581.       

predkladá: Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka ZŠ Železničná 

- uz. č. 37/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
7. B Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre Občianske 

združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova č. 62, 841 05 Bratislava,  IČO: 30851581.       

predkladá: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ Žitavská 

- uz. č. 38/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
8. Voľba miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 39/IV/2015 – priebeh voľby riadila schválená volebná komisia za účelom 

dohľadu nad zákonnosťou voľby miestneho kontrolóra a v súlade s volebným 

poriadnom. 
9. Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2015.       

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 40/IV/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol poslankyňou Schwartzovou doplnený 

o nový bod, ktorý si predkladateľ materiálu osvojil a hlasovaním bol schválený. 
10. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 2/2010 zo dňa 30. marca 2010 o symboloch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich 

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

- uz. č. 41/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
11. Skládka odpadu z bývalého závodu – Chemické závody Juraja Dimitrova, parc.  č. 3144/4, k. ú. 

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

- uz. č. 42/IV/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol na základe rozpravy pozmenený 

a doplnený. Predkladateľ materiálu si osvojil zmenu uznesenia  a hlasovaním bolo 

uznesenie schválené. 
12. Zámer výstavby verejného športoviska „Pump track.“  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 43/IV/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol na základe rozpravy a odporúčania 

zriadených komisií pozmenený. Predkladateľ materiálu si osvojil zmenu uznesenia  

a hlasovaním bolo uznesenie schválené. 
13. Petície za riešenie dopravnej situácie na Priehradnej a Podpriehradnej ulici. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 44/IV/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
14. Správa o pohľadávkach mestskej časti Bratislava–Vrakuňa k 31.12.2014. predkladá: Ing. Lýdia 

Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 45/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
15. Návrh na prevod vlastníctva majetku obce – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., 

IČO: 31 575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo vlastníctve Mestskej časti 

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

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 
16. Žiadosť Súkromného gymnázia, so sídlom na Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava, IČO: 

30805473  o vydanie súhlasu k podnájmu  časti nebytových priestorov v zmysle zákona č. 

116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, v areáli objektu na Vážskej ul. č. 34, 821 07 

Bratislava v prospech Anna Maríkovej – Závodná jedáleň Olšovská, 906 36 Plavecké 

Podhradie 263, IČO: 40641333.  predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 46/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
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17. Návrh Dohody o skončení Nájomnej zmluvy EČ MČ: 422/2013 zo dňa 20.02.2013 o nájme 

časti pozemku parc. č. 491/13, k.ú. Vrakuňa pred obytným domom na Poľnohospodárskej ul.   

č. 24 o výmere 5,0 m
2
 v prospech Ing. Silvii Barokovej – SALON JAS, Bodvianská ul. č. 7, 

821 07 Bratislava, IČO: 46843507  k 28.02.2015. predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, 

prednostka 

- uz. č. 47/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
18. Návrh   Nájomnej   zmluvy na  prenájom časti  pozemku parc. č. 491/13,  k. ú. Vrakuňa pred 

obytným domom na Poľnohospodárskej ul. č. o výmere 5,0 m
2
 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  v prospech  Tünde Fejesovej, Podzáhradná ul. č. 19, 821 06 Bratislava, 

IČO: 4340673 za účelom užívania prístupového chodníka k prevádzke kaderníckeho salónu na 

dobu neurčitú s účinnosťou od 01.03.2015.  predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 48/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
19. Návrh   Dodatku  č. 3 k Nájomnej   zmluve č. 108//2005  zo dňa 31.10.2005 na  skrátenie 

vyučovacích hodín veľkej sály  v objekte na Železničnej ul. č. 6 v Bratislave,  pre spoločnosť  

ELASTIC SLOVAKIA, s.r.o., Mierová ul. č. 26, 820 07 Bratislava, IČO: 35929570, v  zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa.  predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 49/IV/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 
20. Rôzne. 

A/ Zámer  zriadenia nového Zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.              

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

-  uz. č. 50/IV/2015 – aj napriek tomu, že predmetný bod nebol pri schvaľovaní programu 

zaradený na  jeho prerokovanie, miestne zastupiteľstvo prijalo návrh uznesenia, v ktorom 

zobralo na vedomie informáciu o zbernom dvore a súčasne uložilo prednostke vypracovať 

analýzu súčasného stavu Strediska verejnoprospešných služieb a Zberného dvora na 

Ihličnatej ul. č. 7 v Bratislave  a  navrhnúť  koncepciu ďalšieho riešenia strediska  a 

zabezpečovania verejnoprospešných služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa   

v termíne apríl 2015 a súčasne požiadala JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu zabezpečiť 

prevádzku a otvorenie pôvodného Zberného dvora na Ihličnatej ulici ul. č. 7, v Bratislave 

s dôrazom na kontrolu trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a upravenou 

prevádzkovou dobou.  Termín: od 01. 03. 2015 

B/ Informácia k aktuálnemu stavu projektov ISRMO – zmluvy o dielo. predkladá: PhDr. 

Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- uz. č. 51/IV/2015 – zástupca starostu v rámci bodu rôzne  predložil poslanecký návrh 

uznesenia, v ktorom aj na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných 

príspevkov zo dňa 3. 2. 2015 pre realizáciu projektov v rámci ISRMO podpísal zmluvy 

o dielo s úspešnými uchádzačmi v rámci procesu verejného obstarávania pre ich realizáciu 
21. Interpelácie,  spôsob ich prijatia a vybavenia. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 52/IV/2015 uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
 

 
Informatívny materiál 

1. Informácia k aktuálnemu stavu projektov integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí 

/ISRMO/.  predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

 

ZÁVER: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. 02. 2015 boli prijaté uznesenia 

čísla:   32/IV/2015  - 52/IV/2015. 
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Konštatujem, že uznesenia boli formulované a zapísané správne okrem uznesenia číslo  

36/IV/2015, ktoré bolo prijaté v rámci pôvodného návrhu, ktoré vypracovala a predložila 

miestna kontrolórka Ing. Emília Szakáčová aj napriek  upozorneniu, že bolo formulované 

v rozpore s článkom 11 bod 2 písmeno j) a článku 19 bod 5)  Pravidiel kontrolnej činnosti 

v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schválené miestnym 

zastupiteľstvom dňa 18.06.2013. 

 

Vo svojej správe miestna kontrolórka Ing. Emília Szakáčová uviedla:  

„Na základe  výkonu kontroly bolo zistené a miestna kontrolórka konštatovala, že: 

1. Nebol použitý postup verejného obstarávania elektronická aukcia v súlade s § 100 ods. 3 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p. – povinnosť používať ju platí od 01. 07. 2013. 

Verejný obstarávateľ mal mať uvedený tento postup vo Výzve na predkladanie ponúk (Podlimitná 

zákazka), 21145 – WYT Vestník č. 176/2014 – 10. 09. 2014, oddiel IV 1.2.Smernica č. 2/2014, Čl. 

VIII. ods. 4 Odborník na verejné obstarávanie písm. d) navrhuje postupy verejného obstarávania 

pri podlimitných a nadlimitných zákazkách, ktoré verejný obstarávateľ realizuje v spolupráci 

s ním. 

2. Neboli dodržané princíp hospodárnosti a efektívnosti v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.pri stanovenej celkovej cene s DPH vo výške 84 900,00 € bez 

DPH, čo bolo viac oproti predpokladanej hodnote zákazky bez DPH stanovenej verejným 

obstarávateľom o 4 900,00 €. 

3. Na základe porovnania dokladov – osvedčení som zistila, že sú identické u dvoch uchádzačov, 

ktorí predložili CP a to: 

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. a MB SERVIS, s.r.o., ktorý bol vylúčený(v bode a) 

nosnosť podvozku) z verejného obstarávania mal uvedený v Zápisnici z vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti „Nákup nákladného motorového vozidla s nadstavbou vrátane 4 ks 

kontajnerov“ zo dňa 21. 10. 2014 aj bod b) „uchádzač nepredložil doklad, potvrdzujúci, že je 

autorizovaným predajcom automobilov uvedenej značky, resp. ekvivalentný doklad“, ktorý bol 

pre úspešného uchádzača vyhovujúci a postačujúci. 

4. V súlade s § 6 ods. (1) písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. je verejným obstarávateľom na účely 

tohto zákona obec a taktiež v súlade s Čl. II. ods. 2 Smernice č. 2/2014 zo dňa 30. 05. 2014 je 

verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, zastúpená starostkou mestskej 

časti.  

Prednosta Miestneho úradu nemal kompetenciu podpisovať korešpondenciu v mene starostky za 

Mestskú časť Bratislava – Vrakuňa, podpísal ju viackrát. 

List starostky MČ Bratislava – Vrakuňa zo dňa 18. 02. 2014, v ktorom poveruje Ing. Vladimíra 

Mráza, prednostu Miestneho úradu mestskej časti k podpisovaniu dokladov v súlade s § 13 ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k podpisovaniu daňových výmerov vydávaných 

v súlade s platnou legislatívou (z. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch, z. č. 563 

/2009 Z. z. o správe daní, VZN č. 3/2013 o miestnych daniach) 

5. Zámena členov komisie -menovaná starostkou do komisie bola Ing. Drahomíra Kňažníková 

(v súlade s Čl. VII. ods. 1 Smernice č. 2/2014 zo dňa 30. 05. 2014 a Čl. VIII. písm. c).Pôvodné 

menovanie člena komisie nebolo zrušené starostkou. Ing. Alena Kaňková sa neopodstatne 

nezúčastnila všetkých komisií v súvislosti s verejným obstarávaním. 

6. Formálna chyba: nesprávne určený druh zákazky nie je na zabezpečenie stavebných prác, ale na 

dodanie tovaru v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.  

Odporúčanie na riešenie zistených nedostatkov: 

 dodržiavať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p. a internú smernicu, 

pri zadávaní zákaziek realizovaných MČ Bratislava – Vrakuňa, 

 dodržiavať interné predpisy.“ 
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„Na základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly bola dňa 16.02.2015 spísaná   

zápisnica k výsledkom následnej finančnej kontroly č. 3/2015 a v ktorej bolo uložené 

kontrolovanému subjektu, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, povinnosť: 

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť ich miestnemu kontrolórovi v termíne do 27. 02. 2015. 

2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť miestnemu kontrolórovi v termíne do         

31. 03. 2015. 

3. V súlade s § 14, ods. 2, písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 

následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu 13) 

napr. Zákonník práce a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 27. 02. 2015.“ 

 

Som názoru, že  vzhľadom na to, že kontrolórka postupovala nad rámec zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

v ktorom v zmysle § 147: 

(1) kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi 

hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly; týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a 

iných kontrolných orgánov, 

(2) orgány kontroly sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä 

koordinovať vykonávanie kontrol s úradom, 

nie je z časti vykonateľný proces kontroly návrhu prijatých opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (proces verejného obstarávania zabezpečoval 

dodávateľ poradenských služieb), následne vypracovať a predložiť správu o plnení prijatých 

opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou  a v súlade s § 14, ods. 2, 

písm. h) určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 

a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu 13) napr. Zákonník práce.  

 

Starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa listom číslo: 968/4261/2015/STAR/LZ zo dňa              

24. 03. 2015 zaslal Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie, že dňa 24. 02. 2015 bola na 

rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predložená správa kontrolóra 

mestskej časti Ing. Emílie Szakáčovej s názvom „Kontrola nákupu motorového vozidla pre 

stredisko VPS, jeho využitie, výber úveru,“ s konštatovaním, že časť predmetnej správy sa zaoberá 

kontrolou postupu zadávania zákazky po uzavretí zmluvy s názvom predmetu zákazky „Nákup 

nákladného motorového vozidla s nadstavbou vrátane 4 ks kontajnerov“, ktorej Výzva na 

predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 176/2014 zo dňa          

10. 09. 2014 pod zn. 21145-WYT a v predmetnej správe kontrolórka poukázala na možný rozpor so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                

v znení neskorších predpisov pri zadávaní predmetnej zákazky.  

 

Dňa   13. 04. 2015 bola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie doručená odpoveď na predmetné 

oznámenie starostu mestskej časti, v ktorej okrem iného uvádza: 

 Podľa § 146 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní kontrolou sa zisťuje súlad postupu 

kontrolovaného s ustanoveniami tohto zákona. Pri výkone kontroly úrad sleduje aj plnenie 

nariadení uložených rozhodnutiami úradu. Kontrola sa začína v deň doručenia oznámenia ojej 

začatí kontrolovanému. 

 Podľa § 146 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania 

zákaziek pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a pred ukončením 

súťaže návrhov z vlastného podnetu, na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly 

ním zadávanej zákazky alebo na základe podnetu Úradu vlády Slovenskej republiky; podnet 

kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky musí byť doručený úradu najneskôr 

sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody 

alebo pred ukončením súťaže návrhov. 
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 Podľa § 146 ods. 4 zákona o verejnom obstarávam Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania 

zákaziek po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení súťaže 

návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov na základe podnetov 

fyzických osôb a právnických osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, na základe 

podnetov orgánov štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) a z vlastného podnetu. 

 

Prijaté uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 24. 02. 

2015  boli schválenou návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi 

mestskej časti, ktorý ich v súlade s článkom 6 bod 18) rokovacieho poriadku podpísal 

v stanovenom termíne a  boli dodržané termíne pre ich zverejnenie a zaslanie.   

 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková 
   miestna kontrolórka 

 

 


