
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúcich rokovaní 
 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
 I. Dňa 26.04.2016 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. V súlade Rokovacím poriadkom miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, platným dňom 01.09.2015, schválený uznesením 
číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015 (ďalej len „rokovací poriadok“) starosta mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo 
dňa 19.04.2016, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti. 
Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol v rámci schvaľovania upravený v zmysle čl. 6 
bod 12 rokovacieho poriadku a to zmenou zaradenia pôvodných bodov 2, 3, 4, 5 a 6. 
Počet prítomných:  12   
Hlasovanie: ZA:     12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 
Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 2. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ 

Bratislava Vrakuňa za rok 2015. predkladá: hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP 
Bratislava Ružinov 

- uz. č. 175/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 3. Bezpečnostná situácia v  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 /ústne/. predkladá: Mgr. 
Kristián Kevický, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa 

- uz. č. 176/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 4. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 177/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 5. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 
volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 178/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: 

Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  
- uz. č. 179/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti   Bratislava-Vrakuňa za rok 2015. 
predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 180/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 8. Kontrola plnenia opatrení  na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam 
vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015  - vyplácanie odmien  
poslancom za prvý štvrťrok 2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade 
s pravidlami odmeňovania poslancov zo dňa 01.10.2012.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, 
kontrolórka   

- uz. č. 181/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
9. Stanovisko  miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na 

prijatie  návratných zdrojov financovania – úveru. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   
- uz. č. 182/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 10. Schválenie prijatia dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy 

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

- uz. č. 183/XII/2016 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecké 
návrhy na úpravu a doplnenie navrhovaného uznesenia. Hlasovaním bolo uznesenie 
schválené. 
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11. Nájom a správa zdravotného strediska Bebravská 1, s vytvorením sídla spoločnosti 
SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o. predkladá: Jana Adamová, konateľka, Spokojné bývanie s.r.o.  

- uz. č. 184/XII/2016 -  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecký 
návrh na doplnenie navrhovaného uznesenia v časti A/ a D/. Hlasovaním bolo uznesenie 
schválené. 12. Prevádzkovanie  Zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v súlade s novým 

zákonom o odpadoch č.79/2015 a po vysporiadaní  vlastníckych vzťahov k pozemkom pod 
areálom strediska VPS. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 185/XII/2016 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu pozmenil predložený 
návrh uznesenia s návrhom zvolať rokovanie zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 
dňa 31.05.2016. Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 13. Zníženie, resp. úprava  výšky ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov v prevádzke 

športového a regeneračného centra, nachádzajúceho  sa v budove na Toplianskej ul. č. 7 
v Bratislave pre  spoločnosť OPAX s.r.o., so sídlom Žitavská 6, 821 07  Bratislava. predkladá: 
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 186/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 14. Prenájom  prenosných predajných zariadení – trhových stolov na Trhovisku Rajecká, Bratislava,  
v prospech p. Zsolta Szaba, bytom Višňová ul. č. 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889 v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa za účelom predaja ovocia, zeleniny a kvetov. predkladá: JUDr. Ing. 
Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 187/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 15. Návrh na schválenie výšky nájmu za prenájom predajných zariadení a postupu pri uzatváraní 
krátkodobých nájomných zmlúv na Trhovisku Rajecká, k. ú. Vrakuňa v  zmysle  § 9a ods. 9 
písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 
osobitného  zreteľa pre potencionálnych uchádzačov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 
starosta 

- uz. č. 188/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 16. Návrh  Mimosúdnej dohody  podľa § 585 a nasl. Obč. zákonníka vo veci zaplatenia sumy 
27 241,33 EUR s príslušenstvom medzi účastníkmi: navrhovateľom: Mestská časť Bratislava - 
Vrakuňa a odporcom: Peter Nebehaj, nar. 10.02.1955, Poľnohospodárska 24, Bratislava. 
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 189/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 17. Zápočet nákladov vynaložených na úpravu nebytových priestorov - inštalácia klimatizácie na 
Rajeckej 9 v Bratislave nájomcom Slovenská pošta, a. s. Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin 
Kuruc, starosta 
- Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté.  18. Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 

1 písm. b) ( %-álne podiely výnos dane z nehnuteľností). predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 
starosta 

- uz. č. 190/XII/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 19. Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 
1 písm. b) a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 
- uz. č. 191/XII/2016 – uznesenie prijaté na základe pozmeňujúceho poslaneckého 

návrhu. 20. Návrh na schválenie spoluúčasti v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Maďarsko 2014 – 2020. predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu          

- uz. č. 192/XII/2016 – predkladateľ materiálu pozmenil predložený návrh uznesenia 
s vypustením bodu B/. Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 
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21. Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti samosprávy. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 
starosta 

- uz. č. 193/XII/2016 -   uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Pripomienku, 
vypustiť bod 7 v časti I. v “Návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti samosprávy“ 
si predkladateľ materiálu autoremedúrou osvojil. Hlasovaním bolo uznesenie 
schválené. 22. Rôzne. 

A. Odstránenie základov rozostavaného objektu hviezdicového tvaru pred Zdravotným 
strediskom na Bebravskej ulici č. 34. 

- uz. č. 194/XII/2016 – uznesenie prijaté na návrh starostu. 23. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 
 
Informatívne materiály : IM č. 1 Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2015 
IM č. 2 Pasport predajných stánkov na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 
Záver: 
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.04.2016 boli prijaté uznesenie 
číslo 175//XII/2016 - 194/XII/2016. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 26.04.2016 boli zapísané v súlade so závermi jeho 
rokovania, v znení pozmeňujúcich a nových  návrhov uznesenia.   
Uznesenia  boli schválenou návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi 
mestskej časti, ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 18) Rokovacieho poriadku miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, platným dňom 01.09.2015 podpísal 
v stanovenom termíne a  boli dodržané termíny pre ich zverejnenie.   
 

 II. Dňa 31.05.2016 sa konalo rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
v mimoriadnom termíne. V súlade s platným Rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podpísal pozvánku 
spolu s programom zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa 16.05.2016, ktorá bola zverejnená 
na úradnej tabuli a  na webovej stránke mestskej časti. Program rokovania miestneho zastupiteľstva 
bol schválený bez pozmeňovacích a doplňujúcich návrhov ako celok s hlasovaním:  

  Počet prítomných:  13  Hlasovanie: ZA:   13/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 
 
Prijaté uznesenie k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 
2. Koncepcia ďalšieho rozvoja strediska VPS a Zberného dvora v Mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 a po vysporiadaní vlastníckych 
vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta   

- uz. č. 195/XIII/2016 - uznesenie prijaté v rámci predloženého návrhu; doplnený v časti C/ o nový bod 6. v znení „uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov vo vlastníctve 
Poľnohospodárskym družstva P. Biskupice o rozlohe 2 842 m2 ,parcela č.3435/6 v terajšom 
areáli VPS na Ihličnatej 7, Bratislava - Vrakuňa za obdobie máj – jún za 5 Eur /mesiac.“ 

3. Zápočet nákladov vynaložených na úpravu nebytových priestorov - inštalácia klimatizácie na 
Rajeckej 9 v Bratislave nájomcom Slovenská pošta, a. s. Bratislava (Návrh na opätovné 
prerokovanie). predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta   
- Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté 4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zaslanie 
pripomienok mestskej časti v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. predkladá: JUDr. 
Ing. Martin Kuruc, starosta   
- uz. č. 196/XIII/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta   
- uz. č. 197/XIII/2016 -  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecké 

návrhy na doplnenie dvoch pripomienok navrhovaného uznesenia v časti A/. 
O poslaneckom návrhu na doplnenie tretej pripomienky sa hlasovalo samostatne 
a hlasovaním bola pripomienka schválená. Na záver sa hlasovalo o návrhu  nariadenia 
ako celku. Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 
 

 
Záver: 
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.05.2016 v mimoriadnom 
termíne boli prijaté uznesenie číslo 195//XIII/2016 - 197/XIII/2016. Konštatujem, že uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 31.05.2016 boli zapísané 
v súlade so závermi jeho rokovania, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
uznesenia, okrem doplneného bodu číslo 6 v časti C/  uznesenia číslo 195/XIII/2016.   
Uznesenia  boli schválenou návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi 
mestskej časti, ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 18) Rokovacieho poriadku miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, platným dňom 01.09.2015 podpísal 
v stanovenom termíne a  boli dodržané termíny pre ich zverejnenie.   
 
 
 
 
 
 

Ing. Alena Kaňková    miestna kontrolórka 
 


