
Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 
Dňa 27.09.2016 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 19.09.2016, 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: 

 vypustenie pôvodne zaradeného bodu 16 v pozvánke na návrh predkladateľa. 

Počet prítomných:  11   

Hlasovanie: ZA:    11/ 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, kontrolórka  

- uz. č. 229/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. 

predkladá : Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka  

- uz. č. 230/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2016. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka  

- uz. č. 231/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy č. 4/2016 o výsledku kontroly 

plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej 

kontroly č. 4/2015 – vyplácanie odmien poslancom. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka  

- uz. č. 232/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu  

- uz. č. 233/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
7. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I. polrok 2016. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 234/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných 

plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-

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

- uz. č. 235/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
9. Pasportizácia detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 236/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Pasport zberných hniezd na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 237/XV/2016 - na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil  poslanecké návrhy na zmenu uznesenia v časti B/ a na  doplnenie nového bodu C/ 

v znení: „žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  opakovane požiadať primátora 

Hlavného mesta SR Bratislava o zmenu likvidácie separovaného odpadu – zaviesť systém 

bezplatného odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej zástavby s možnosťou 

zakúpiť si zbernú nádobu na separovaný odpad.“ Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
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11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1173/7 – zastavané plochy a nádvoria pod 

existujúcim predajným stánkom o výmere 6m
2
 na Kazanskej ul. v Bratislave v prospech 

spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 

31384421, ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 238/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
12. Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva stavby súpis. číslo 13799 a pozemku parc. č. 

1205/229, evidované na LV č. 1095, na Toplianskej ul., k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta  

- hlasovaním uznesenie nebolo prijaté  
13. Zámer využitia nebytových priestorov v objekte na Čiližskej ul. v Bratislave, súpisné číslo 

13507, postavený na pozemku parc. č. 3562/2, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta  

- uz. č. 239/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
14. Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o schválenie realizácie prevodu vlastníctva zvereného 

pozemku registra „E“ parc. č. 850/101 o výmere 19 m
2
, k. ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti 

ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., Májová 21 Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 240/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
15. Prevod vlastníctva časti pozemku registra „C“ parc. č. 2949 na Majerskej ulici – záhrady v 

Bratislave, k.ú. Vrakuňa na základe žiadosti p. Miroslava Beňa, Šustekova 3, Bratislava. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 241/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
16. Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich 

prerokovanie a zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. predkladá: 

Ing. Ladislav Kugler, predseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie  

- materiál bol vypustený z programu rokovania  
17. Správa Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o stave podania 

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č. 545/20005 Z. z. Čl. 7 

bod 1“. predkladá: Ing. Mgr. Marek Zajíček, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku 

a ochrany verejného záujmu  

- uz. č. 242/XV/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
18.  Rôzne.  

19. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia.  

 

Informatívne materiály :  

IM č. 1 Informácia o pohľadávkach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2016.  

IM č. 2 Správy o hospodárení MŠ a ZŠ za prvý polrok 2016. 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.09.2016 boli prijaté uznesenie 

číslo 229/XV/2016 - 242/XV/2016. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 27.09.2016 boli zapísané v súlade so závermi jeho 

rokovania, v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.   

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.   
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K prijatému uzneseniu č. 239/XV/2016:  

v zmysle § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:  

(2) Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v 

priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú 

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií. 

(3) Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) do 

31. augusta príslušného rozpočtového roka. Obec a vyšší územný celok môžu po tomto termíne 

vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok 

rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, s výnimkou zmien rozpočtu z dôvodu 

potreby úhrady výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku 

vyššieho územného celku, výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo 

inou mimoriadnou okolnosťou alebo výdavkov súvisiacich s financovaním spoločných 

programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa 

Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o 

poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alena Kaňková, v. r.  
      miestna kontrolórka 

 

 

 

 


