
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúcich rokovaní Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

 

I. Dňa 23. 06. 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 starosta mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa       

15. 06. 2015, 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:  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 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka   

- uz. č. 74/VI/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. 

predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, přednostka 

- uz. č. 75/VI/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Následná finančná kontrola - vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015. predkladá: 

Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka   

- uz. č. 76/VI/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na            

II. polrok 2015. predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna kontrolórka   

-  uz. č. 77/VI/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.   predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 78/VI/2015 – predkladateľ materiálu si  autoremedúrou osvojil formálnu úpravu 

rokovacieho poriadku na základe poslaneckého návrhu. Uznesenie bolo prijaté 

v rámci pôvodného návrhu. 
7. Zásady odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov Mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté.  

Predkladateľ materiálu si osvojil úpravu čl. 7 bod 1 a súčasne úpravu v čl. 2 a 3 na 

percentuálne prepočty odmien. Poslanecký návrh na zmenu v čl. 2 bod 1  - odmena 

poslanca mestskej časti pre výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 1,3 násobku  

minimálnej mzdy v národnom hospodárstve hlasovaním nebol schválený.  Hlasovanie 

o odmene pre zástupcu starostu vo výške 1,57 násobku minimálnej mzdy a odmeny 

poslanca vo výške 0,65 násobku minimálnej mzdy v národnom hospodárstve nebol 

schválený. 

8. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta  

- uz. č. 79/VI/2015 – na návrh miestnej kontrolórky z pôvodného návrhu uznesenia bol 

vypustený bod 2 v písm. A/, ktorý si predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou 

a hlasovaním bol schválený. 
9. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému účtu 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2014. predkladá: Ing. Alena Kaňková, miestna 

kontrolórka   

- uz. č. 80/VI/2015 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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10. Výročná správa SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava, za 

rok 2014 a návrh rozdelenia výsledku hospodárenia. predkladá : Jana Adamová, konateľ 

spoločnosti 

- uz. č. 81/VI/2015 – pôvodný návrh uznesenia bol  hlasovaním upravený. Hlasovaním 

nebol schválený poslanecký návrh na úpravu v časti A/ bod 2. Návrhová  komisia dala 

hlasovať samostatne o časti A/  bod 1, ktorý hlasovaním bol schválený. Časť A/ bod 2 

hlasovaním nebola prijatá a časť B/ bod 1 hlasovaním bola schválená. 

11. Správa o hospodárení  ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava za  rok 2014. predkladá: Mgr. 

Miriana Krajčíková, riaditeľka 

- uz. č. 82/VI/2015 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Správa o hospodárení  ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava za  rok 2014. predkladá: Mgr. 

Andrea Macháčová, riaditeľka  

- uz. č. 83/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Správa o hospodárení  ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava za  rok 2014.  predkladá: RNDr. Jana 

Weisová, riaditeľka 

- uz. č. 84/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Správa o hospodárení  MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava za  rok 2014. predkladá: Lucia 

Slováková, riaditeľka 

- uz. č. 85/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Správa o hospodárení  MŠ Kríková 20, 821 07 Bratislava za  rok 2014. predkladá: Miroslava 

Koprdová, riaditeľka 

- uz. č. 86/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Petícia obyvateľov za opravu komunikácie ul. Platanová. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 87/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

17. Petícia proti chovu kôz v lokalite Majerská – záhrady parc. č. 2013, 3013/1, 3013/2, 3013/3.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté 

18. Žiadosti  o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2015. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 88/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

19. Návrh na schválenie zámeru zmeny funkčného využitia územia v lokalite Horné diely sever 

a východ. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 89/VI/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol upravený v časti A/ a v časti C/, ktorý 

si predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou a hlasovaním bol schválený. 
20. Návrh Štatútu denného stacionára so sídlom na Čiernovodskej ulici č.25, Bratislava. predkladá : 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 90/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

21. Analýza súčasného stavu Strediska verejnoprospešných služieb a Zberného dvora na              

Ihličnatej ul. č. 7 v Bratislave a koncepcia ďalšieho riešenia strediska a zabezpečovania 

verejnoprospešných služieb mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 91/VI/2015  - pôvodný návrh uznesenia bol doplnený o termín v časti C/ bod 2, 

ktorý si predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou a hlasovaním bolo uznesenie 

schválené. 
22. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nákladného auta zn. LIAZ 150.260 - L a súboru 

strojných zariadení. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 92/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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23. Zámer využitia nebytových priestorov o objektoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

Bodvianska ul.4, Poľnohospodárska ul. č.27/B, Šíravská ul. 7, s harmonogramom vecného, 

časového a finančného zabezpečenia jeho realizácie. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 93/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

24. Financovanie projektov ISRMO prostredníctvom prekleňovacieho úveru. predkladá: PhDr. 

Stanislav Bruna, zástupca starostu 

- uz. č. 94/VI/2015 - pôvodný návrh uznesenia bol upravený v časti A/ bod 3 a časť C/ 

bola z návrhu uznesenia vypustená. Predkladateľ materiálu si úpravu osvojil 

autoremedúrou a hlasovaním bolo uznesenie schválené. 
25. Návrh na I. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 95/VI/2015  - pôvodný návrh uznesenia bol doplnený v časti A/ bod 1. 

Predkladateľ materiálu si úpravu/doplnenie osvojil autoremedúrou a hlasovaním bolo 

uznesenie schválené. 
26. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela č. 631/95, k. ú. Vrakuňa 

prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 12-2-10  na Poľnohospodárskej 27 a 27/B 

v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 96/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

27. Žiadosť o súhlasné stanovisko so zriadením vecného bremena na pozemku parc. č. 3413/143,  

k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.  predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 97/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

28. Žiadosť  Súkromnej základnej umeleckej školy, so sídlom na  Železničnej ul. č. 14, 821 07 

Bratislava o rozšírenie hodinového  nájmu v objekte  budovy na Železničnej ul. č. 6 

v Bratislave,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov.  predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 98/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

29. Rôzne. 

A. Dobudovanie vnútobloku Slatinská.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 99/VI/2015 – uznesenie prijaté na návrh starostu mestskej časti. 

B. Vybudovanie verejného športoviska „PUMP TRACK“ v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.      

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 100/VI/2015 – uznesenie prijaté na návrh starostu mestskej časti. 

C. Vyriešenie konkrétnych parkovacích miest na ulici Kríková, Bratislava.  

      predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, poslankyňa 

- uz. č. 101/VI/2015 – uznesenie prijaté na základe poslaneckého návrhu 

D. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti pre p. Vrkoslavovú.  

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 102/VI/2015 – uznesenie prijaté na návrh starostu mestskej časti. 

30. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 103/VI/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

 

Informatívny materiál:  

1. Informácia o spôsobe financovania ISRMO. 

predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu 

 

ZÁVER: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.06.2015 boli prijaté uznesenia 

čísla:   74/VI/2015  - 103/VI/2015. 
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II. Dňa 21.07.2015 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 15.07.2015, 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:  12  Hlasovanie: ZA:   12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenie k schválenému bodu rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov ISRMO. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 104/VII/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

Predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh poslanca Ing. Tomáša Gala, aby bola 

doplnená dôvodová správa o konštatovanie, že vzhľadom na neúmerne predlžujúce sa lehoty 

Ministerstva pôdohospodárstva, je mestská časť nútená si vziať preklenovací úver.  

ZÁVER: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.07.2015  v mimoriadnom 

termíne bolo prijaté uznesenie číslo  104/VII/2015. 

 

 

III. Dňa 20.08.2015 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 13.08.2015, 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:  9     Hlasovanie: ZA:  9/ PROTI:   0/ ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenie k schválenému bodu rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Správa o výsledkoch kontroly – vyhodnotenie projektov ISRMO. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 105/VIII/2015 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodne predloženého návrhu. 

 

ZÁVER: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.08.2015 v mimoriadnom 

termíne bolo prijaté uznesenie číslo  105/VIII/2015. 

 

 

 

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

dňa 23.06.2015,  21.07.2015 a 20.08.2015 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 


