
Informácia ku kontrole formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016 
 

Dňa 16. 02. 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 starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia miestneho zastupiteľstva zo dňa 08.02.2016, 

ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti. Program rokovania 

miestneho zastupiteľstva bol v rámci schvaľovania doplnený o nové body v rámci bodu rôzne. 

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 

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

- uz. č. 160/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Priebežná kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolorka 

- uz. č. 161/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 162/XI/2016 - predkladateľka materiálu si autoremedúrou osvojila  poslanecký 

návrh na úpravu navrhovaného uznesenia, ktorá sa týkala vyhodnotenia uznesenia 

číslo 117/IX/2015 zo dňa 22.09.2015. 

5. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2015.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 163/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Kontrola dodržiavania časových termínov pri predkladaní materiálov do Miestneho 

zastupiteľstva mestskej  časti Bratislava–Vrakuňa za II. polrok 2015. predkladá: Ing. Alena 

Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 164/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Kontrolu vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2015.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 165/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného 

strediska na Bebravskej 34 v Bratislave. predkladá : JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- A/ - uz. č. 166/XI/2016,  B/ - uz. č. 167/XI/2016,  C/ - uz. č. 168/XI/2016 – pôvodný návrh 

uznesenia bol na základe poslaneckého návrhu zmenený v časti B/. V súlade s čl. 7 bod 

5. Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

platným dňom 01.09.2015 sa hlasovalo samostatne o jednotlivých bodoch pozmeneného 

pôvodného návrhu uznesenia. Hlasovaním boli uznesenie schválené. 

9. Návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy 

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

starosta    

- A/ - uz. č. 169/XI/2016, B/ - uz. č. 170/ XI/2016 -  pôvodný návrh uznesenia bol na 

základe poslaneckého návrhu upravený a rozdelený do dvoch samostatných bodov  A/ 

a B/, ktorý si predkladateľ materiálu osvojil autoremedúrou. V súlade s čl. 7 bod 5. 

Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

platným dňom 01.09.2015 sa hlasovalo samostatne o jednotlivých bodoch upraveného 

pôvodného návrhu uznesenia. Hlasovaním boli uznesenie schválené. 
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10. Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. B) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta    

- uz. č. 171/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Schválenie sobášnej miestnosti. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta   

- uz. č. 172/XI/2016  -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Rôzne. 

A. Doplnenie parkovacej politiky – úprava zásad pre vydávanie  povolenia na vyhradené 

parkovanie. predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- uz. č. 173/XI/2016 - uznesenie prijaté v rámci predloženého návrhu. 

B. Návrh na odvolanie a voľbu nového člena – neposlanca z radov občanov mestskej Bratislava-

Vrakuňa do komisie pre kultúru a školstvo pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Mgr. art. Jana Némethová, poslankyňa 

-  uz.  č. 174/XI/2016 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného predloženého návrhu. 

13. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.02.2016 boli prijaté uznesenie 

číslo 160/XI/2016 - 174/XI/2016. Konštatujem, že uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 16.02.2016 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, 

v znení pozmeňujúcich a nových  návrhov uznesenia.   

Uznesenie číslo 173/XI/2016, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Zásadám pre vydávanie 

povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s doplnením 

nového bodu č. 8 v znení: „Parkovacia komisia má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť 

výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Túto výnimku je možné navrhnúť len na 

uliciach, kde nie je naplnené kvôtum 50% obsadenosti vyhradených miest a musí to odsúhlasiť 

starosta,“ nebolo správne naformulované.  

Zdôvodnenie: 

- V zmysle Čl.  12 Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava – Vrakuňa, schválené uz. č. 8/II/2014 zo dňa 15.12.2014 môže miestne zastupiteľstvo 

alebo starosta mestskej časti zriadiť na riešenie konkrétneho problému alebo kontrolnej úlohy 

dočasnú komisiu. Jej náplň a dobu trvania určí v uznesení alebo rozhodnutí, ktorým ju zriaďuje. 

- Uznesením č. 126/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 bola  požiadaná „komisia“ v zložení Ing. Anna 

Murcinová,  Mgr. art. Jana Némethová, Ing. Oľga Kubalíková, Ing. Milan Šindler, Bc. Marek 

Pospíchal o predloženie nového návrhu zásad pre vydávanie povolenia na vyhradenie 

parkovacieho miesta na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, t. j. nebola schválená tzv. „parkovacia komisia.“ 

Správna formulácia: 

Dodatok č. 1 k Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa dopĺňajú nasledovne:  

„Komisia schválená unesením uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  číslo 126/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť 

výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Túto výnimku je možné navrhnúť len na 

uliciach, kde nie je naplnené kvórum 50% obsadenosti vyhradených miest a musí to odsúhlasiť 

starosta.“ 
 

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 


