
SP R Á V A 

z priebežnej kontroly  č. 8/2015 
 

Oprávnená osoba:    Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór  
 

Predmet kontroly: Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Kontrola bola vykonaná v čase: od 15.12.2015  do 04.02.2016 

Povinná osoba:              Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

Šíravská 7 

821 07 Bratislava 

IČO 00 603 295 
 

Kontrolované obdobie:  1. rok volebného obdobia (2014-2018) – 2015 

 

Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR     č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  čl. 8 Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v platnom znení a to na 

základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015, ktorý bol schválený 

uznesením č. 77/VI/2015 zo dňa 23.06.2015. 
 

CIEĽ KONTROLY: 

Zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v rámci 7. volebného obdobia, t. j. od ustanovujúceho rokovania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 9.12.2014 

a uznesení prijatých v roku 2015. 
 

VÝCHODISKÁ KONTROLY 
Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a súvisiace materiály z jednotlivých útvarov Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností 

vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

 
Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

 upravoval článok 7 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, schválený uznesením číslo 324/2012 zo dňa 18.09.2012, účinný odo dňa 19.09.2012, 

v zmysle ktorého. 

1. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva Miestne zastupiteľstvo mestskej časti na nasledujúcom 

zasadnutí. Výkon plnenia zabezpečuje nositeľ úlohy a priebežnú kontrolu ich plnenia 

vykonáva miestny kontrolór mestskej časti, miestna rada mestskej časti, ak je zriadená  

a Miestne zastupiteľstvo mestskej časti v rozsahu ich pôsobnosti.   

2. Informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti predkladá prednosta 

miestneho úradu. 

 Upravuje článok 8 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, účinný odo dňa 

01.09.2015, v zmysle ktorého: 

1. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Nositeľ úloh 

zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva, v 

úzkej súčinnosti so starostom, zástupcami starostu, miestnym kontrolórom a prednostom. 

Prednosta o plnení uznesení predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu, prípadne návrhy na 

ich ďalšie sledovanie, respektíve vypustenie zo sledovania.  
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Priebežnú kontrolu uznesení miestneho zastupiteľstva predkladá miestny kontrolór v súlade s 

plánom kontrolnej činnosti.  

Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a konatelia spoločností s 

majetkovou účasťou mestskej časti prekladajú na odbor vnútorných vecí do 5 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.  

Vedúci odborov miestneho úradu prekladajú na odbor vnútorných vecí do 10 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.  

2. Miestny úrad vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami miestneho 

zastupiteľstva a vykonáva nariadenia mestskej časti. Na vykonávaní nariadení sa spolu s 

inými orgánmi podieľa aj Okrsková stanica mestskej polície Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

TERMÍNY ROKOVANÍ 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 

bolo zvolávané v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

v platnom znení. V kontrolovanom období bolo starostom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

zvolané rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 10 krát, z toho ustanovujúce rokovanie sa 

konalo dňa 09.12.2014 a rokovanie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne sa 

uskutočnilo 2 krát.  

 

 Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 9/II/2014 zo 

dňa 15.12.2014 boli schválené dva termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2015 so začiatkom o 9,00 hod. nasledovne: 

 27. januára 2015, 

 24. februára 2015, 

 Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 40/IV/2015 zo 

dňa 24.02.2015 bol schválený harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2015 so začiatkom o 9,00 hod. nasledovne: 

 28. apríla 2015,  

 23. júna  2015, 

 22. septembra 2015, 

 08. decembra 2015.  

 Vzhľadom na prerokovanie neodkladných náležitosti  v súlade s Rokovacím poriadkom 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schváleného uznesením číslo 

324/2012 zo dňa 18.09.2012 starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolal zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva v mimoriadnych termínoch, resp. mimo schváleného 

harmonogramu dňa: 

 21. júla 2015,  

 20. augusta 2015. 

 

KONTROLNÉ ZISTENIA: 

I. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 9.12.2015 - ustanovujúce 

Starostka Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolala na deň 9.12.2014 ustanovujúce zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva, na ktorom bola podaná informácia predsedníčky miestnej volebnej 

komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konali dňa 15. 

novembra 2014.  Novozvolení zástupcovia do orgánov obce podľa ustanovenia § 13, ods. 2 a § 

26 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložili zákonom 

predpísaný sľub.  
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Na I. ustanovujúcom rokovaní  Miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

bolo prijaté jedno uznesenie č.  1/I/2014  zo dňa 09.12.2014, ktorým miestne zastupiteľstvo:  

A/                                                         zobralo na vedomie  

1. informáciu predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na funkciu starostu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na funkciu 

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

2. zánik poslaneckého mandátu JUDr. Ing.. Martina Kuruca a  nastúpenie Ing. Mgr. Mareka 

Zajíčka ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za 2. volebný obvod.       

3. vystúpenie novozvoleného starostu  

B/                                                           konštatovalo, že  

1. novozvolený starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. Martin  KURUC 

zložil zákonom podpísaný sľub starostu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

2. novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 1 

a 2 volebný obvod zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava– Vrakuňa, okrem Ing. Mgr. Mareka Zajíčka.  

 

Príprava a priebeh ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva bolo zabezpečené 

v zmysle Metodického návodu Ministerstva vnútra SR zo dňa 20. októbra 2014. 

Novozvolený starosta a poslanci zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub a boli im 

odovzdané osvedčenia o zvolení, okrem Ing. Mgr. Mareka Zajíčka.  Bolo prijaté 1 uznesenie 

s výrokom berie na vedomie a súčasne s výrokom konštatačným.  

 

II. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2014  

Na II. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 10 uznesení čísla 2/II/2014 - 

11/II/2014. 

III. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.01.2015 

Na III. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 20 uznesení čísla č. 12/III/2015 - 

31/III/2015.   

IV. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.02.2015 

Na IV. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 21 uznesení č. 32/IV/2015 - 

52/IV/2015.   

V. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2015 

Na V. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 21 uznesení č. 53/V/2015 - 

73/V/2015. 

VI. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23.06.2015 

Na VI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 30 uznesení č.  74/VI/2015 - 

103/VI/2015.   

VII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 21.07.2015 v mimoriadnom termíne 

Na VII. rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v mimoriadnom termíne bolo 

prijaté jedno uznesenie č.  104/VII/2015.  

VIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.08.2015 v mimoriadnom termíne 

Na VIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v mimoriadnom termíne bolo 

prijaté jedno uznesenie č. 105/VIII/2015. 

IX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.09.2015 

Na IX. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 22 uznesení č. 106/IX/2015 - 

127/IX/2015.   

X. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2015 

Na X. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 32 uznesení č. 128/X/2015 - 

159/X/2015.   
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Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom v prvom roku 7. 

volebného obdobia (2014-2018) vyplýva,  že bolo prijatých 159 uznesení, z ktorých bolo potrebné 

vyhodnotiť tie, ktoré mali „charakter“ realizovateľných (žiada, ukladá, splnomocňuje). Zostávajúce 

uznesenia mali informatívny, resp. deklaratívny a konštatačný charakter. 

 

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

správy: 

1. Prehľad z  kontroly plnenia všetkých prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa za 1 rok volebného obdobie 2014- 2018 – Príloha č. 1. 

2. Prehľad prijatých uznesení podľa typu vymedzenia za obdobie december 2014 - december 2015 - 

Príloha č. 2. 

3. Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva podľa termínov rokovania, vrátane 

návrhov – Príloha č. 3. 

4. Prehľad uznesení miestneho zastupiteľstva s návrhom na ich vypustenie zo sledovania za obdobie 

december 2014 - december 2015 - Príloha č.4. 

5. Prehľad uznesení miestneho zastupiteľstva s návrhom na ďalšie sledovanie za obdobie december 

2014 - december 2015- Príloha č. 5. 

 

NÁVRH ĎALŠIEHO POSTUPU: 

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení za obdobie december 2014 – december 

2015 a po vzájomnom odsúhlasení s kontrolovaným subjektom navrhujem: 

 

1. Vypustiť zo sledovania uznesenia, ktoré boli k termínu do 16.02.2016 splnené, prípadne ktorým 

skončila ich platnosť: 

20/III/2015 zo dňa 27.01.2015,  27/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 58/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 

63/V/2015 zo dňa 28.04.2015,  68/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 69/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 

70/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 71/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 72/V/2015 zo dňa 28.04.2015,    

95/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 100/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 101/VI/2015 zo dňa 

23.06.2015, 117/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 124/IX/2015 zo dňa 22.09.2015,  126/IX/2015 

zo dňa 22.09.2015, 128/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 

130/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 133/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 134/X/2015 zo dňa 

08.12.2015, 135/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 136/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 137/X/2015 zo 

dňa 08.12.2015, 138/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 139/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 140/X/2015 

zo dňa 08.12.2015, 141/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 142/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 

143/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 144/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 145/X/2015 zo dňa 

08.12.2015, 147/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 148/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 151/X/2015 zo 

dňa 08.12.2015, 152/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 153/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 155/X/2015 

zo dňa 08.12.2015, 156/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 158/X/2015 zo dňa 08.12.2015. 

2. Ponechať v plnení a sledovaní uznesenia číslo: 

25/III/2015 zo dňa 27.01.2015,  61/V/2015 zo dňa 28.04.2015,  66/V/2015 zo dňa 28.04.2015,  

77/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 80/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 89/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 

93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 105/VIII/2015 zo dňa 20.08.2015  115/IX/2015 zo dňa 

22.09.2015, 116/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo 

dňa 08.12.2015, 132/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 146/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 149/X/2015 

zo dňa 08.12.2015, 150/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 

157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 08.12.2015. 
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ZÁVER: 

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných 

odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná primeraná pozornosť. 

V záujme urýchlenia procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho 

zastupiteľstva navrhujem, aby nositelia úloh naďalej zabezpečovali a kontrolovali ich plnenie           

a v súlade s čl. 8 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

predkladali na odbor vnútorných vecí ich písomné vyhodnotenie, v termíne do 10 dní po uplynutí 

termínu na splnenie. 

 

 

 

 

 

Správu z kontroly vypracovala dňa  04.02.2016                                       Ing. Alena Kaňková 

                                                                                                                    miestna kontrolórka      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum doručenia správy č. 8/2015: 

Správa o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za 1. rok volebného obdobia 2014-2018  č. 8/2015 bola osobne, 

zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa 05.02.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


