ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a
legislatívnej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa
12.06.2019
Členovia komisie: JUDr. Ing. Marek Zajíček, Mgr. Miroslav Macko, Mgr. Ondrej Hrivňák
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019
zo dňa ...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
3. Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
s návrhom cenovej regulácie.
4. Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024.
5. Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
6. Rôzne.

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu.
Predseda skonštatoval uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 2
Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 12.06.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019
zo dňa ...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

schváliť

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
B/

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
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1.

vyhlásiť Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

2.

zverejniť Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Termín: po podpise uznesenia

Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 3
Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 12.06.2019
Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
s návrhom cenovej regulácie.
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna po
prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

zobrať na vedomie

predloženú pasportizáciu – prehľad reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa
B/

schváliť

1. cenovú reguláciu - minimálnu výšku nájmu za prenájom reklamných stavieb (RS)
umiestnených na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vrátane protihlukovej
steny, postavenej na pozemku parc. č.1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými stavbami takto:
- jednostranná reklamná stavba ( 5,1 x 2,4 m)................................ Eur/RS/rok
- obojstranná reklamná stavba, resp. tvar „V“............................... Eur/RS/rok
- bigboard ( 9,6 x 3,6 m)..................................................................... Eur/RS/rok
2. postup pri uzatváraní nájomných zmlúv, resp. dodatkov k NZ:
ako prípad hodný osobitného zreteľa - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 12 ods. (1) písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným pre existujúce reklamné stavby v lehote od
01.07.2019;
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
týka sa len jestvujúcich reklamných stavieb, ktoré sú už dlhodobo umiestnené v mestskej
časti, vo výlučnom vlastníctve jednotlivých reklamných spoločností.
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C/

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca , starostu
uzatvoriť nájomné zmluvy, resp. upraviť existujúce nájomné zmluvy dodatkami k týmto
zmluvám podľa bodu B/ časť 1. a 2. tohto uznesenia.
Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0

Bod 4
Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 12.06.2019
Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna po
prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

schváliť
Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024

B/

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A.

Hlasovanie: ZA: 2

/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

Bod 5
Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 12.06.2019
Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
A/

konštatuje, že

„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1
a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného
zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Čl. 7 bod 1 podali poslanci:
- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- Bc. Michal Behúň, poslanec
- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec

3

- Ing. Ľubomír Czaja, poslanec
- Ing. Tomáš Galo, poslanec
- Ing. Michal Hrapko, poslanec
- Ing. Oľga Kubalíková, poslankyňa
- Ing. Ladislav Kugler, poslanec
- Ing. Anna Murcinová, poslankyňa
- Mgr. art. Jana Némethová, poslankyňa
- Bc. Mgr. Marek Pospíchal, poslanec
- Mgr. Pavol Prikryl, poslanec
- Ing. Schwartzová Zuzana, poslankyňa
- Ing. Milan Šindler, poslanec
- Ing. Juraj Štubniak, poslanec
- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec
+
- p. Benedeková Lívia, poslankyňa
- JUDr. Boris Marcel, poslanec
- Mgr. Greizinger Robert, poslanec
- Mgr. Hrivňák Ondrej, poslanec
- Mgr. Macko Miroslav, poslanec
- Mgr. Magálová Zuzana, poslankyňa
- p. Ravasz Andrej, poslanec
- PhDr. Samolejová Eva, MPH, poslankyňa
- Ing. Svoreňová Soňa, poslankyňa
Podľa Čl. 7 bod 2 - k písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejní funkcionári, ktorí priložili
potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci
kalendárny rok:
- JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
- Bc. Michal Behúň, poslanec
- PhDr. Stanislav Bruna, poslanec
- Ing. Ľubomír Czaja, poslanec
- Ing. Tomáš Galo, poslanec
- Ing. Michal Hrapko, poslanec
- Ing. Oľga Kubalíková, poslankyňa
- Ing. Ladislav Kugler, poslanec
- Ing. Anna Murcinová, poslankyňa
- Mgr. Art. Jana Némethová, poslankyňa
- Mgr. Pavol Prikryl, poslanec
- Ing. Schwartzová Zuzana, poslankyňa
- Ing. Milan Šindler, poslanec
- Ing. Juraj Štubniak, poslanec
- JUDr. Ing. Marek Zajíček, poslanec
+
- p. Benedeková Lívia, poslankyňa
- JUDr. Boris Marcel, poslanec
- Mgr. Greizinger Robert, poslanec
- Mgr. Hrivňák Ondrej, poslanec
- Mgr. Macko Miroslav, poslanec
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-

Mgr. Magálová Zuzana, poslankyňa
p. Ravasz Andrej, poslanec
PhDr. Samolejová Eva, MPH, poslankyňa
Ing. Svoreňová Soňa, poslankyňa

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
B/

zobrať na vedomie

predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu
a legislatívnej o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov podľa Čl. 7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ za r. 2018.
Hlasovanie: ZA: 2 / PROTI: 0 / ZDRŽAL: 0

Bod Rôzne
Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna prijala
vysvetlenie pána poslanca Mgr. Ondreja Hrivňáka za nedodržanie termínu podania
„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl. 7 bodu 1
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z.“ podaných novozvolenými poslancami Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
o jeden deň zo zdravotných dôvodov.
O Uznesení sa nehlasovalo

JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.
predseda komisie

Zapísala: Aneta Nojič
tajomníčka komisie
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VRAKUŇA
------------------------------------------------------------------

Prezenčná listina
Z účasti na zasadnutí
Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej
konaného dňa: 12.06.2019

Meno a priezvisko
1. JUDr.Ing. Marek Zajíček
2. Mgr. Miroslav Macko
3. Mgr. Ondrej Hrivňák

Aneta Nojič

Účasť na
zasadnutí v čase

Podpis

Od: 15.00 h.
Do: 16.00 h.
Od:
Do:
Od: 15.00 h.
Do: 16.00 h.

Zajíček, v. r.

Od: 15.00 h.
Do: 16.00 h.

Nojič, v. r.

Poznámka

ospravedlnený
Hrivňák, v. r.

tajomníčka

Prizvaní hostia:

Za správnosť údajov tejto prezenčnej listiny:

...................................................................
JUDr. Ing. Marek Zajíček, v. r.
predseda komisie mandátovej,
verejného poriadku, ochrany verejného
záujmu a legislatívnej

Schvaľuje:

...................................................................
JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta mestskej časti
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