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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                      berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 18.12.2018 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúcich rokovaní 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

1. Dňa 18.12.2018 v súlade s uznesením číslo 7/I/2018 zo dňa 20.11.2018, ktorým bol schválený 

termín zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2018 

(ďalej len miestne zastupiteľstvo) a v súlade s čl. 5 ods. 4 platného (úplného) znenia 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré 

nadobudlo účinnosť 28.02.2017 (ďalej len „rokovací poriadok“) sa konalo jeho riadne zasadnutie 

so začiatkom o 8,30 hod. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) 

pozvánkou zo dňa 11.12.2018 zvolal II. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej bol 

aj program jeho rokovania. Pozvánka spolu s programom bola zverejnená na úradnej tabuli a na 

webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s čl. 5 bod 10 rokovacieho poriadku.  

 

V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne 

zastupiteľstvo schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

Počet prítomných: 12   Hlasovanie: ZA:   10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 2 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

nasledovne: 

 vypustenie bodu s označením 16 „Petícia za zachovanie charakteru územia Ráztočná.“ 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

Počet prítomných: 12   Hlasovanie: ZA:   10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 2 
 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

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

- uz. č. 14/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

volebné obdobie  2014-2018, 2018-2022. predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

- uz. č. 15/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Základnej školy                          

Železničná 14 Bratislava. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 16/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. 

polrok 2019. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 17/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu.  

6. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu 

- uz. č. 18/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky  2019 - 2021. predkladá:                 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 19/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018 ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 

zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 20/II/2018 - hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou prítomných 

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

2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 21/II/2018 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil poslanecký 

návrh na úpravu termínu rokovania z pôvodného 17. septembra 2019 na                          

24. septembra 2019. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 
10. Návrh na odvolanie a  vymenovanie  členov  dočasných  komisií  mestskej  časti             

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

- uz. č. 22/II/2018 - pôvodný návrh uznesenia bol predkladateľom materiálu doplnený 

v bode C/2 o nových členov Komisie pre koordináciu Eurofondov. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 
11. Odvolanie a voľba zástupcov v Radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

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

- uz. č. 23/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Žiadosti o  poskytnutie  dotácií  z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa  na  rok  

2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 24/II/2018 – samostatne sa hlasovalo o schválení každej dotácie uvedenej v bode 

A/ návrhu uznesenia, ktoré boli hlasovaním schválené. Ako celok bolo uznesenie 

prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Návrh Zásad poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti               

Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze,  pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie spoločného 

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

- uz. č. 25/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti                       

Bratislava-Vrakuňa,  poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 26/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 27/II/2018 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na opravu 

uznesenia v bode B/. Išlo o nesprávne uvedené číslo parcely 3167/10 - oprava na 

3168/10 a parcely číslo 3167/11 – oprava na 3168/11. Hlasovaním bolo uznesenie 

prijaté. 

16. Petícia za zachovanie charakteru územia Ráztočná. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- bod vypustený z programu rokovania. 

17. Úprava pásma hygienickej ochrany okolo ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti 

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

- uz. č. 28/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

18. Návrh na odpis pohľadávky dlžníka TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, 

IČO 35 972 807. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 29/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

19. Návrh na predĺženie  doby nájmu nebytových priestorov č. 12-2a   na Toplianskej 5 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3767,  vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN 

s.r.o., Vážska 1, 821 07  Bratislava,  IČO: 35 910 828, pre účely zriadenej Jedálne pre 

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

- uz. č. 30/II/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

20. Prenájom časti betónovej plochy pod existujúcim predajným stánkom  o výmere  5 m
2
  na 

Estónskej  ul. v Bratislave, v prospech  FO -  podnikateľ: Dušan Pažitka,  Dopravná    ul.  č. 

55, 831 05 Bratislava,  IČO:  30 133 904,   ako   prípad  hodný  osobitného  zreteľa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 31/II/2018 - hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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21. Žiadosť na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 - zastavané  plochy 

a nádvoria pod existujúcim reklamným zariadením, na dobu určitú v trvaní 1 roka, ako 

prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 

Zb.   o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov v prospech spoločnosti  ISPA, spol. s r. 

o., so sídlom na Kopčianskej ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 32/II/2018 - hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

22. Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru – miestnosť č. 213, blok A/II. poschodie                

- školský bufet o celkovej výmere 15 m
2
  v objekte Základnej školy, Železničná ul. 14 

v  Bratislave, evidovaného  na  LV č. 2764,  k. ú.  Vrakuňa,  z dôvodu  zmeny  nájomcu                    

z NIKA – SK, s.r.o., Čiližská 4, 821 07  Bratislava, IČO: 36 795 259 na Alexandru Malackú, 

Čiližská 4, 821 07  Bratislava, IČO: 52 045 994,  na dobu neurčitú od 1.1.2019. predkladá: 

Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka ZŠ Železničná 

- uz. č. 33/II/2018 - hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

23. Rôzne. 

24. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia 

 

 

 
 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18.12.2018 boli prijaté uznesenie 

číslo 14/II/2018 – 33/II/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 

18.12.2018 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení upravených 

a doplnených návrhov. Uznesenia boli schválenou návrhovou komisiu podpísané 

a predložené na podpis starostovi, ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 18) platného 

rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a  boli dodržané termíny pre ich 

zverejnenie.   

 

 

 

 

 

 


