
Zápisnica 

zo 14. zasadnutia komisie pre kultúru a školstvo pri MZ Bratislava – 

Vrakuňa dňa 24.11.2016 

 

Členovia komisie:   Mgr. art. Jana Némethová, Mgr. Pavol Prikryl, Ing. Anna Murcinová,                             

          Ing. Oľga Kubalíková,  Mgr. Monika Jucková, Mgr. Denisa Nagyová,                                  

          Ing. Mária Stanová 

 

Ospravedlnení:      Mrg. art. Jana Némethová, Ing. Oľga Kubalíková, Mgr. Pavol Prikryl    

 

Prítomní:                 podľa prezenčnej listiny. 

 

 

 

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu. 

2. Plnenie uznesení z 13. zasadnutia KaŠ 

3. Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 

2017 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 

o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy     na  dieťa materskej školy 

a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- 

Vrakuňa 

5. Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava 

v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  a školskej 

jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava 

v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava a jeho následné zriadenie k 1.9.2017 

6. Návrh  na stanovenia výšky nájomného na prenájom  spoločenských priestorov v 

Spoločenskom dome  ( objekt 221)  na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B v Bratislave 

7. Informácia o užívaní športového areálu nájomcom ŠK Vrakuňa 

8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na rok 2017 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Železničná 14, 

821 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015.  

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianská 3, 821 

07 Bratislava, za školský rok 2014/2015. 

11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Žitavská 1, 821 

07 Bratislava, za školský rok 2014/2015.  

12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kaméliová 10, 

821 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015. 

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kríková 20,       

821 07 Bratislava, za školský rok 2014/2015. 

14. Rôzne 

 

 

 

 

 

 



 Bod 1 

Otvorenie a schválenie programu. 

Podpredsedníčka Komisie pre kultúru a školstvo skonštatovala, že komisia  je 

uznášaniaschopná. 

Komisia pre kultúru a školstvo schválila  program rokovania. 

 

Hlasovanie:   ZA:  4     /           PROTI:     0       /               ZDRŽAL SA:    0       / 

 

 Bod 2 

Plnenie uznesení z 13. zasadnutia KaŠ 

 

Uznesenie č. 65/2016 zo dňa 08.09.2016 

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

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

PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 08.09.2016 – Uznesenie č.235/XV/2016 - splnené 

    

      Uznesenie č. 66/2016 zo dňa 08.09.2016 -  Pasportizácia detských ihrísk na území mestskej 

časti Bratislava –Vrakuňa 

 

      PLNENIE : 

Materiál predložený na MZ dňa 08.09.2016 – Uznesenie č.236/XV/2016 - splnené 

 

 

 

 Bod 3 

Uznesenie č. 67/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava -Vrakuňa 

 

A/ schváliť 

 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 

2017 so začiatkom o 9,00 hod. nasledovne:  

 

- 28. februára 2017 

- 02. mája 2017 

- 27. júna 2017 

- 19. septembra 2017 

- 12. decembra 2017. 

 

B/ požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 

na rok 2017  

 

Hlasovanie:   ZA:    4       /       PROTI:      0      /                ZDRŽAL SA:     0          /             



 Bod 4  

Uznesenie č. 68/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A/ schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

.../2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava- Vrakuňa  

 

B/  požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie  č. .../2016 o určení výšky finančných 

prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Vrakuňa  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie  č. .../2016 o určení výšky finančných 

prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Vrakuňa . 

 

 Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 Bod 5  

Uznesenie č. 69/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A. schváliť 

1. zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte 

Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné 

zriadenie k 1.9.2017. 

2. zriadenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy Kríková č. 

20, Bratislava v objekte Bodvianska č.4, Bratislava od 1.9.2017.  

 

B. požiadať 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

 

1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky žiadosť 

o zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková  ul. č. 20, Bratislava v 

objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR a jeho 

následné zriadenie k 1.9.2017 

                                                                                                       T: do 20. decembra 2016 

2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť          

na zaradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková 

ul. č. 20, Bratislava v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských 

zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2017 

                                                                                                              T: do 20. decembra 2016 



3. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia   

k zaradeniu elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava 

v objekte  Bodvianska ul. č. 4,  Bratislava  do siete  škôl a školských zariadení SR 

    

                                                                                    T: do 31. marca 2017                                                                                                                  

      

Hlasovanie: ZA:    4     /            PROTI:    0    /         ZDRŽAL SA:      / 0 

 

 

 

 Bod 6 

Uznesenie č. 70/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa 

 

A/  schváliť  

 

návrh zmluvných cien pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv, ktorých trvanie 

neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci; na prenájom nebytových a spoločenských priestorov 

v Spoločenskom dome (polyfunkčnom dome),  súpisné číslo: 20056, Poľnohospodárska 27/B, 

Bratislava, objekt  postavený na pozemku parc. č.  631/95 k. ú. Vrakuňa, zapísaný na liste 

vlastníctva č.  4709,  vedený  Katastrálnym úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy , v zmysle § 9a ods. (9) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb., o 

majetku obcí, v znení neskorších predpisov v rozsahu: 

 

a) priestory vestibulu, prízemie,  

b) priestory vestibulu, I. poschodie, 

c) priestory spoločenskej sály, I. poschodie, 

d) priestory manipulačné  (časť vestibulu), I. poschodie. 

 

I. Priestory VESTIBULOV - výška  nájmu/hod.  podľa účelu nájmu: 

- komerčné účely,  obchodná činnosť a pod. ....................................12,-Eur/hod. 

- schôdzková činnosť, predvolebná kampaň, semináre a pod. .......10,-Eur/hod. 

- výstavy a pod. ......................................................................................5,-Eur/hod. 

 

II. Priestory SPOLOČENSKEJ  SÁLY - výška  nájmu/hod. podľa účelu nájmu:  

- komerčné účely, predvolebná kampaň a pod. ...............................22,- Eur/hod. 

- kultúrne a spoločenské akcie, konferencie a pod. ..........................18,- Eur/hod. 

- výchovno-vzdelávacia činnosť - akadémie, semináre,  

schôdzková činnosť a pod. ...............................................................10,- Eur /hod. 

 

III. Priestory MANIPULAČNÉ  (napr. bufet s príslušenstvom)  na spoločenské akcie 

poriadané  mestskou časťou ...................................................................20,- Eur/deň 

 

IV. Bezplatné užívanie nebytových priestorov pre: 

- kultúrno-spoločenské akcie školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  

- všetky akcie realizované mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa. 

 

B/ odporučiť 

JUDr. Ing. Martinovi  Kurucovi, starostovi 

uzatvárať krátkodobé  nájomné zmluvy  v zmysle bodu  A/ uznesenia so žiadateľmi priebežne 



podľa  účelu a druhu nájmu; 

 

C/ zrušiť 

 

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

a) č. 644 zo dňa  26.04.2006 

b) č. 126 zo dňa 04.09.2007 

c) č. 272 zo dňa 09.09.2008  

d) č. 623/2014 zo dňa 04.02.2014,   

 v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 Bod 7 

Uznesenie č. 71/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa  

 

 A/  zobrať na  vedomie 

Informáciu o užívaní športového areálu nájomcom ŠK Vrakuňa na Ráztočnej-Dvojkrížnej  ulici 

v Bratislave 

 

 B/  požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

-pripraviť a  predložiť na zasadnutie MZ súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže na nájom pozemkov na športové aktivity a súťažné podmienky na prenájom zariadení v 

športovom areáli 

                                                                             

                                                                                                                      termín do 30.6.2017 

 

 

Hlasovanie: ZA:       4  /       PROTI:     0  /                   ZDRŽAL SA:   0         / 

 

 

 Bod 8 

Uznesenie č. 72/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa  

 

A/  schváliť 

 

1. dotáciu vo výške 1.200,- € na ubytovanie,stravu pre pozvaných zahraničných účastníkov 

občianskemu združeniu BOX Club Slovakia  so sídlom Hradská 5/C, 821 07  Bratislava,  zast. 

Martinom Straszerom, štatut. zástupca,   z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 

2017, na základe žiadosti, č. k. 1799/9680/2016/ŠKS/MB zo dňa 03.10.2016,  v zmysle  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.2.2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

2. dotáciu vo výške 500,- € na putovné poháre, vecné ceny a občerstvenie občianskemu 

združeniu KOI – Rybársky klub Nepočujúcich so sídlom Rajecká 32, 821 07 Bratislava, zast. 



Luciou Mladou, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017, na 

základe žiadosti, č. k. 1799/10588/2016/ŠKS/MB zo dňa 24.10.2016, v zmysle  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.2.2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

3. dotáciu vo výške 10.000,- € na plyn, elektrina, voda, odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom 

telocvične občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zast. Ing. Martinom Moravčíkom, štatutárny zástupca, 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017 na základe žiadosti, č. k. 

1799/10680/2016/ŠKS/MB zo dňa 26.10.2016, v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.2.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa. 

 

B/ neschváliť 

 

1. dotáciu  občianskemu združeniu Krúžky v škole, so sídlom Miletičova 16, 821 09  Bratislava, 

zast. Ľubomírom Tomkom, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na 

rok 2017, na základe žiadosti, č. k. 1799/10947/2016/ŠKS/MB zo dňa 02.11.2016, v zmysle  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.2.2015 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

C/ požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

 

V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť: 

1. predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola 

dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania daňového priznania 

2. odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2017 prijímateľom dotácie na zasadnutí 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 Bod 9 

Uznesenie č. 73/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa  

A. schváliť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa za školský rok 2015/2016.  

B. uložiť 

riaditeľke Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr 

do 31.12.2016. 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 



 Bod 10 

Uznesenie č. 74/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa 

 

A.  schváliť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Rajčianska 3, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

za školský rok 2015/2016.  

B.  uložiť 

riaditeľke Základnej školy, Rajčianska 3, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a 

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 Bod 11 

Uznesenie č. 75/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa 

 

A.  schvaliť  

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Žitavská 

1, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský 

rok 2015/2016.  

B. uložiť                                                    

riaditeľke Základnej školy, Žitavská 1, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste 

a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016.  

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 Bod 12 

Uznesenie č. 76/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa             

 

A. schváliť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2015/2016 a to: 

Materská škola, Kaméliová 10 

 

B.   uložiť 

riaditeľke materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy 

na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12  

                                                                                       

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 



 Bod 13 

Uznesenie č. 77/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa                                                                                                               
 

A. schváliť 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2015/2016 a to: 

Materská škola, Kríková 20 

B. uložiť 

riaditeľke materskej školy Kríková 20 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

materskej školy na obvyklom mieste a na internetovej stránke školy najneskôr do 31.12.2016 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 Bod 14 

 

Rôzne 

 

Uznesenie č. 78/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa                                                                                                               

 

A/ schváliť 

 

II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2016  podľa predloženého 

materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 592 213 €: 

 

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa 

Príjmy Rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Návrh  

II. zmeny 

 

2016 2016 2016 

PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ 7 015 367 8 279 041 7 592 213 

Bežné príjmy 6 507 867 6 702 061 6 736 069 

Kapitálové príjmy   252 000   118 650    102 650 

Príjmové finančné operácie   255 500     1 458 330    753 494 

 

 

 

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa 

Výdavky Rozpočet 

Upravený   

rozpočet  

Návrh na  

II. zmenu 

  2016 2016 2016 

Výdavky celkom /600+700+800/ 7 015  025 8 279 041 7 592 213 

Bežné výdavky 6 309 117 6 594 075 6 669 370 

Kapitálové výdavky   628 250  1 606 966    844 843 

Výdavkové finančné operácie     78 000      78 000     78 000 



B/ požiadať  

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku  

1. Rozpísať II. zmenu  rozpočtu  na rok 2016 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.                

2. Zabezpečiť v roku 2016 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov. 

                                                                   T: 31.12.2016 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

Uznesenie č. 79/2016 zo dňa 24.11.2016 

Komisia pre KaŠ po prerokovaní materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa                                                                                                               

 

    A/ schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 

........../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 

3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 

 

    B/ požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

3. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 

13. 12. 2016  o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych 

daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 

7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 

 

4. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa   č. .../2016 zo 

dňa 13. 12. 2016 o miestnych daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o 

miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 obvyklým spôsobom. 

 

 

Hlasovanie: ZA:  4   /             PROTI:     0   /    ZDRŽAL SA:      0       / 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Anna Murcinová                                                                                                                                                                     

                                                                                                        členka komisie KaŠ 

             v.r. 

                                                                                                                

                                 

Zapísala:  Zuzana Lešická 

                 tajomníčka komisie 


