
 

Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

 
Dňa 28.06.2016 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 15.06.2016, 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 pôvodného bodu  16 z pozvánky do programu rokovania ako bod číslo 10, 

 zaradenie nových bodov do bodu 29 -  rôzne s označením: 

 29A  -     Schválenie  zámeny  pozemku   parc.   3435/20   za   pozemky  parc.  č.   3435/31   

               č. 3435/32   (pôvodné  parc.    č. 658/103) na Ihličnatej 7 v Bratislave, k. ú.  

               Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 29B  -     Žiadosť Ing. Ivana Králika o prevod vlastníctva nebytového priestoru na Čiližskej  

               26A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Počet prítomných:  12   

Hlasovanie: ZA:    12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 

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

- uz. č. 198/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 

volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 199/XIV/2016 - predkladateľka materiálu doplnila návrh uznesenia o časť            

B/ s návrhom na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa číslo 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015 a na zmenu časti uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 184/XII/2016 zo dňa 

26.04.2016. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

4. Kontrola plnenia opatrení  na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam 

vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015 - dodržiavania 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej  časti Bratislava–Vrakuňa  č. 7/2013  zo dňa 

29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. 

Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 200/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na      

II. polrok 2016. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 201/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Správa  o hospodárení za r. 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ 

- uz. č. 202/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Správa  o hospodárení za r. 2015 Základná škola Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka ZŠ 

- uz. č. 203/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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8. Správa  o hospodárení za r. 2015 Základná škola Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ 

- uz. č. 204/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Správa  o hospodárení za r. 2015 Materská škola Kaméliova 10, Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

Bc. Lucia Slováková, riaditeľka MŠ 

- uz. č. 205/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Správa  o hospodárení za r. 2015 Materská škola Kríkova 20, Bratislava-Vrakuňa. predkladá: 

Miroslava Koprdová, riaditeľka MŠ 

- uz. č. 206/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa 

......... 2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

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

- uz. č. 207/XIV/2016  - pozmeňujúci poslanecký návrh na úpravu príspevku na režijné 

náklady školskej jedálne pri materskej a pri základnej škole a príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov na jedno dieťa v materskej škole a v školskom klube hlasovaním bol 

prijatý.  

- uz. č. 207/A/XIV/2016 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecký 

návrh na doplnenie uznesenia v časti A/ nového písm. f) čl. 2 bod 4. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 

12. Výročná správa SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava za rok 

2015 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia. predkladá : Jana Adamová, konateľka 

spoločnosti 

- uz. č. 208/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Záverečný účet mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 

2015. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 209/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2016. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 210/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Zvýšenie správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov a listín. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta  

- uz. č. 211/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Koncepcia školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

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

- uz. č. 212/XIV/2016 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecký 

návrh na zmenu navrhovaného uznesenia v časti A/ a B/ a s doplnením nového bodu C/. 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

17. Prerokovanie návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy–zmena článku 14, ktorý 

upravuje plnenie úloh Mestskej polície hl. m. SR vo vzťahu k mestským častiam. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 213/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

18. Prerokovanie návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.  ..../2016 z ... 2016 

o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 214/XIV/2016 – pripomienka poslanca vypustiť z § 2 všeobecne záväzného 

nariadenia „s výnimkou 31.decembra od 22:00 do 1. januára do 2:00 h.“ hlasovaním 

nebola prijatá. Uznesenie prijaté v pôvodnom znení t. j. bez pripomienok. 

19. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 28.06.2016, 

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti 

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

- uz. č. 215/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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20. Návrh minimálnych cien pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv na časti 

pozemkov  v zmysle § 9a ods. (9) písm. b) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení 

neskorších predpisov a v súlade s VZN č. .../2016, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy na území  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 216/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

21. Ponuka spoločnosti IDOPS, družstvo, Hýrošová 3, 811 04  Bratislava, IČO:00 684     8 72 na 

odkúpenie parkovacieho systému APS FAMILY pre 7 vozidiel  za cenu 59000,00 Eur bez DPH. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 217/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

22. Žiadosť  Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava na mimosúdne riešenie 

vlastníckych nárokov  k reštituovanému majetku – pozemkov parc. č. 3551/19, 3551/20, 

3551/22, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 218/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

23. Návrh  na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým  domom 

nachádzajúcom sa na Stavbárskej 2 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Ing. Petrovi Schmidtovi 

a Ing. Paulíne Schmidtovej. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 219/XIV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

24. Návrh  na  prevod  spoluvlastníckeho  podielu  na  zastavanom  pozemku  pod  bytovým  domom   

nachádzajúcom sa na Bučinovej 6, 8 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, p. Slávke Kišovej. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 220/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

25. Schválenie zámeru na prevod vlastníctva bytu č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave, k. ú. 

Vajnory formou dobrovoľnej dražby. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 221/XIV/2016 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil  poslanecký návrh na zmenu uznesenia v bode A/ a B/. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 

26. Žiadosť  Súkromného gymnázia, so sídlom na  Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava  o predĺženie 

doby nájmu  nebytových priestorov  a školského dvora v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 

Bratislava,  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. 222/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

27. Žiadosť spoločnosti HUMANA People to People Slovakia o. z, Sučianska 31, Martin, 

o bezodplatné užívanie verejného priestranstva  na umiestnenie zberných kontajnerov. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 223/XIV/2016 - 2016 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu si 

autoremedúrou osvojil  poslanecký návrh na zmenu uznesenia v časti A/ a B/. 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

28. Schválenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej 60 

v Bratislave,  k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 224/XIV/2016 -  na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil  poslanecký návrh na doplnenie uznesenia v časti A/.  Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 

29. Rôzne. 

A. Schválenie zámeny pozemku  parc.  3435/20  za  pozemky parc. č. 3435/31 a č. 3435/32   

(pôvodné  parc.    č. 658/103) na Ihličnatej 7 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 225/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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B. Žiadosť Ing. Ivana Králika o prevod vlastníctva nebytového priestoru na Čiližskej 26A 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 226/XIV/2016 - na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil  poslanecké návrhy: v bode B/ s návrhom neschváliť prípad hodný 

osobitného zreteľa a doplniť  nový bod C/ s návrhom splnomocniť starostu na 

rokovanie. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

C. 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: Ing. Milan Šindler, predseda podnikateľskej a legislatívnej komisie 

Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté. 

D. Informácia o obnove povrchu komunikácie a chodníka na Železničnej ulici. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 227/XIV/2016  - v rámci rozpravy pri bode číslo 3 – kontrola plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2010-

2014 a 2014-2018  predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil  poslanecký návrh 

na nové uznesenie.  

30. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.  

- uz. č. 228/XIV/2016 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.06.2016 boli prijaté uznesenie 

číslo 198/XIV/2016 - 228/XIV/2016. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 28.06.2016 boli zapísané v súlade so závermi jeho 

rokovania, v znení pozmeňujúcich, doplňujúcich a nových  návrhov uznesení.   

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 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podpísal v stanovenom termíne 

a  boli dodržané termíny pre ich zverejnenie.   

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková  
   miestna kontrolórka 


