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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 rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konali dňa: 

- 11.09.2018 pre volebné obdobie 2014 – 2018 

- 20.11.2018 pre volebné obdobie 2018-2022. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúcich rokovaní 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

I. Dňa 11.09.2018 v súlade s uznesením číslo 349/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým boli 

schválené  termíny 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 30.08.2018 zvolal XXV. 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: 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. 419/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 420/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2018. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 421/XXV/2018- uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

predkladá: PhDr. Stanislav Bruna, zástupca starostu  

- uz. č. 422/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2018. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 423/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018.                           

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 424/XXV/2018- uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Návrh na vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti dlžníka: WESTEC, spol. s r. o., 

Dvojkrížna 3, 821 07 Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 425/XXV/2018 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia v časti B/, druhý odsek a v znení: „mestská časť Bratislava-

Vrakuňa pristúpi k vymáhaniu dlhu súdnou cestou.“ Hlasovaním bolo uznesenie 

prijaté. 
9. Návrh opatrení na zabezpečovanie zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa vyplývajúcich z novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 426/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. 

10. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 631/95, k. ú. 

Vrakuňa,  prislúchajúceho k bytu č. 2, vlastníkovi Ing. Branislavovi Šimíčekovi, rod. 

Šimíček, v polyfunkčnom objekte súp. č. 20056, na Poľnohospodárskej 27/C v Bratislave. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 427/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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11. Ponuka daru od Občianskeho združenia Majoránová, IČO: 42 184 274 v prospech mestskej 

časti  - pozemku parc. č. 2374/36  za účelom zachovania využitia pozemku ako komunikácie 

pre chodcov a motorové vozidlá. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 428/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Prenájom časti pozemku parc. č. 491/57 - zastavané plochy a nádvoria, pod existujúcim 

predajným  stánkom  o  výmere  6  m
2  

na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech               

FO - podnikateľ: Iveta Davidovičová – ALO, IČO: 30 896 908, ako  prípad  hodný 

osobitného  zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 429/XXV/2018 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia v časti A/ o novú podmienku v znení: „úhrady nedoplatku, 

vrátane príslušenstva v termíne do 30.09.2018.“ Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 
13. Prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m

2
, evidovaný na 

LV č. 3919, k. ú. Vrakuňa, na Marhuľovej  ul. v Bratislave,  v prospech Mária Nachtmanna, 

Marhuľová 15, 821 07  Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 430/XXV/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov. 

14. Návrh na zmenu  uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 v rozsahu ceny nájmu a účelu 

nájmu pozemkov parc. č. 889/4 a časť pozemku parc. č. 889/9,  na Ráztočnej ulici 

v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 431/XXV/2018 – uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s doplnením 

v časti A/, že ide o cenu minimálne 1,00 Eur/m
2
/rok a s úpravami formálneho 

charakteru. 

15. Návrh na schválenie vybudovania ohradenia (oplotenia) bytového domu a vstupu medzi 

garážami na pozemkoch parc. č. 1205/1, 1193/1, 262/1, 1193/8, 252/4, 262/5, 1193/7 na 

Toplianskej ul. č. 24, 26,28,30 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 432/XXV/2018 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia v znení: „na vlastné náklady žiadateľov.“ Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 
16. Rôzne. 

17. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia 
 

 

Záver I: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11.09.2018 boli prijaté uznesenie 

číslo 419/XXV/2018 – 432/XXV/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 11.09.2018 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.   
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II. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozvánkou zo dňa 12.11.2018 zvolal na deň 

20.11.2018 ustanovujúce a zároveň pracovné zasadnutie miestneho zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2018-2022.  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.  Na 

ustanovujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva bola podaná informácia predsedu miestnej 

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

10. novembra 2018.  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.  
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:  14  Hlasovanie: ZA:   14/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

A/ Prijaté uznesenie  k ustanovujúcemu rokovaniu  miestneho zastupiteľstva: 

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti      

Bratislava-Vrakuňa. 
4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

novozvoleným poslancom. 
5. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a  zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

- uz. č. 1/I/2018 (pre body 3-5) – uznesenie ma konštatačný charakter 

 

B/ Prijaté uznesenia k pracovnej časti rokovania miestneho zastupiteľstva 

8. Poverenie poslanca novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                    

Bratislava-Vrakuňa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

- uz. č. 2/I/2018 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

a voľba ich predsedov.  

- uz. č. 3/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Voľba orgánov miestneho zastupiteľstva. 

- uz. č. 4/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Návrh na schválenie postavenia a náplní práce zriadených komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

- o uznesení sa nehlasovalo 

12. Určenie počtu sobášiacich a voľba sobášiacich poslancov. 

- uz. č. 5/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov 

spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava. 

- uz. č. 6/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Termín zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

- uz. č. 7/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

- uz. č. 8/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16/A Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kaméliová 10, Bratislava za školský rok 2017/2018.   

- uz. č. 9/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16/B  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kríková 

20, Bratislava za školský rok 2017/2018.   

- uz. č. 10/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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16/C Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Rajčianska 3, Bratislava za školský rok 2017/2018.   

- uz. č. 11/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16/D Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava za školský rok 2017/2018.   

- uz. č. 12/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16/E Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy     

Žitavská 1, Bratislava za školský rok 2017/2018.   

- uz. č. 13/I/2018 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

17. Rôzne. 

 

Záver II: 

Na rokovaní ustanovujúceho a pracovného rokovania miestneho zastupiteľstva pre volebné 

obdobie 2018 – 2022, ktoré sa konalo dňa 20.11.2018 boli prijaté uznesenie číslo 1/I/2018  - 

13/I/2018. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 20.11.2018 boli 

zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. 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.   

 


