
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.04.2015 
 

 

Dňa 28. 04. 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 

zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa 21. 04. 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: 

- vypustenie  pôvodne zaradeného bodu 13 - Žiadosti  o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015. 

- zaradenie bodu 6 - Verejné vyhlásenie ku Skládke odpadu z bývalého závodu – Chemické 

závody Juraja Dimitrova, parc.  č. 3144/4, k. ú. Vrakuňa na 10,00 hod  v zmysle článku 5 bod 

13 rokovacieho poriadku. 

 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený ako celok s hlasovaním:  

Počet prítomných:  10. Hlasovanie: ZA:   10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.       

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 53/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.       

predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 54/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Bezpečnostná situácia v  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014. /ústne/ predkladá: 

Mgr. Kristián Kevický, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa 

- uz. č. 55/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Správa o činnosti a výsledkoch práce Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava-Ružinov     

za rok 2014.  predkladá: Milorad Bosiok,  zástupca veliteľa okrskovej stanice 

- uz. č. 56/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Verejné vyhlásenie ku Skládke odpadu z bývalého závodu – Chemické závody Juraja 

Dimitrova, parc.  č. 3144/4, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 57/V/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol doplnený v časti B/, ktorý si 

predkladateľ materiálu osvojil a hlasovaním bol schválený. 
7. Správu k stavu odkúpenia pozemku parc. č. 1168/2, v katastrálnom území Vrakuňa, o výmere 

348 m
2
, vedeného na LV č. 1095 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m

2
,  od 

súčasného vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava. predkladá: Jana Adamová, konateľka 

- uz. č. 58/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
8. Návrh na udelenie odmeny kontrolórke Mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa Ing. Emílii 

Szakáčovej za obdobie január – marec 2015.  predkladá: Ing. Ľubomír Czaja, poslanec 

- uz. č. 59/V/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol pozmenený, ktorý si predkladateľ 

materiálu osvojil autoremedúrou a hlasovaním bol schválený. 
9. Úprava schváleného  plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na  I. polrok 2015. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka     

- uz. č. 60/V/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol doplnený o nový výkon kontroly, ktorý 

bol hlasovaním schválený a súčasne bol schválený aj upravený plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2015. 
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10. Zámer výstavby časti Malodunajskej cyklotrasy. predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca 

starostu. 

- uz. č. 61/V/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol doplnený v časti B/ bod 4, ktorý si 

predkladateľ materiálu osvojil a hlasovaním bol schválený. 
11. Zámer vybudovania infraštruktúry k prístavisku na brehu Malého Dunaja. predkladá: PhDr. 

Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- uz. č. 62/V/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol doplnený v časti B/ bod 4,  ktorý si 

predkladateľ materiálu osvojil a hlasovaním bol schválený. 
12. Zámer budovania podzemných garáží.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc 

- uz. č. 63/V/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol upravený v časti B/ bod 1, ktorý si 

predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou a hlasovaním bol schválený. 
13. Žiadosti  o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015.       

predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

       Materiál stiahnutý z programu rokovania predkladateľom. 
14. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č.. ../2015 zo dňa 28. apríla 

2015 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 64/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
15. Návrh Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ../2015 zo dňa 

28. apríla.2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa číslo 1/2013 v znení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa číslo 2/2014 zo dňa 24.06.2014  o podmienkach držania psov na území 

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

- uz. č. 65/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
16. Rozvojové projekty: 1. Revitalizácia okolia Zdravotného strediska Bebravská. 2. Bezpečná 

cesta pre peších medzi lokalitou Píniová a centrum Vrakune. 3. Kultúrne a efektívne využite 

objektu 221 na Poľnohospodárskej 27. 4. Komplexný návrh riešenia detského ihriska v 

Lesoparku. 5. Bezpečná cesta medzi Podpriehradná – Priehradná a Hradská.  predkladá:           

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 66/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
17. Návrh na zriadenie denného centra seniorov „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ v mestskej časti 

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

- uz. č. 67/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
18. Výstavba verejného športoviska „Pump track.“ predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 68/V/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol upravený o vypustenie bodu 2. v časti 

B/, ktorý navrhol predkladateľ materiálu a hlasovaním bol schválený. 
19. Výsledok petícií za riešenie dopravnej situácie na Priehradnej a Podpriehradnej ulici.       

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 69/V/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol doplnený o nový bod  B/,  ktorý si 

predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou a hlasovaním bol schválený. 
20. Zámer  prenechania  majetku vo  vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ  

Bratislava-Vrakuňa,  v súlade  s ustanovením § 9a ods. 9  v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu.       

predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka  

- uz. č. 70/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
21. Zámer dlhodobého prenájmu objektu Zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave.       

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 71/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
22. Žiadosť Moniky Kovácsovej o prevod vlastníctva časti nebytových priestorov na 

Poľnohospodárskej 27B v Bratislave – pričlenenie k priestorom v jej vlastníctve. 

      predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 72/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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23. Žiadosť obyvateľov Bodliakovej ulice – o prevzatie cesty na pozemku par. č. 1063/1.        

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 73/V/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
24. Rôzne 

25. Interpelácie.  

      

Informatívne materiály: 

1. Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

      predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

2. Stanovisko dodávateľa poradenských služieb pri zabezpečení verejného obstarávania k správe 

kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku kontrole nákupu motorového vozidla pre 

stredisko VPS, jeho využitie, výber úveru (rok 2014). 

      predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

3. Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava – Vrakuňa k 31.3.2015. 

      predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

 

ZÁVER: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2015 boli prijaté uznesenia 

čísla:   53/V/2015  - 73/V/2015. 

 

Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo 

dňa 28. 04. 2015 boli formulované a zapísané správne, 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 termíny pre ich 

zverejnenie a zaslanie.   

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková 
   miestna kontrolórka 

 

 


