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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 28.01.2020. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

 

Dňa 28.01.2020 v súlade s uznesením číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým boli schválené 

termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2020 

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

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, (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 15.01.2020 zvolal XI. 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: 9    Hlasovanie: ZA:   9/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

nasledovne: 

 pôvodný bod číslo 13 bol zaradený s označením ako bod č. 5/A 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

Počet prítomných: 9   Hlasovanie: ZA:   9/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 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. 152/XI/2020 - 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. 153/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2019. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 154/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2019. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 155/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5A. Návrh na prenájom nebytových priestorov, o podlahovej ploche 891,19 m
2
 nachádzajúcich sa 

v  objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad  hodný osobitného zreteľa 

v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 

52560813,  za účelom  zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl 

a školských zariadení.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 156/XI/2020- uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

6. Návrh na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 

a jedálne pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR 

k 31.08.2020 a ich následné zaradenie k 01.09.2020. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 157/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Návrh Zásad poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-

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

jednorazového vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 158/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

-  
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8. Návrh na verejné ocenenie občana mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 159/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Soňa 

Svoreňová, poslankyňa 

- uz. č. 160/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Návrh Štatútu Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: Ing. Soňa 

Svoreňová, poslankyňa 

- uz. č. 161/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Návrh Pravidiel poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá: Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa 

- uz. č. 162/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Návrh na prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti 

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

- uz. č. 163/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov, o podlahovej ploche 891,19 m
2
 nachádzajúcich sa 

v  objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, ako prípad  hodný osobitného zreteľa 

v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 

52560813,  za účelom  zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl 

a školských zariadení.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- pri schvaľovaní programu rokovania bol bod zaradený ako č. 5A 

14. Návrh na nájom časti pozemkov pod terasami polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 v 

Bratislave, parc.č. 1232/1; 1232/2; 1233/1, 1233/2 a polyfunkčného domu Stavbárska 38 v 

Bratislave parc.č. 1231/1, k.ú. Vrakuňa, v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za 

účelom realizácie projektov mestskej časti zameraných na zabezpečenie čistoty a poriadku v 

uvedenej lokalite. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 164/XI/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru v časti B/ a s doplnením „s vlastníkmi bytov a nebytových 

priestorov polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 a 38 v zastúpení správcom bytového 

domu.“  

 

15. Rôzne. 

16. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Informačný materiál 

IM č.1 - Informácia o zapojení sa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a jej rozpočtových organizácií do 

výziev a projektov v roku 2019.  

IM č. 2 - Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.01.2020 boli prijaté uznesenie 

číslo 152/XI/2020 – 164/XI/2020. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 

28.01.2020 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.   

 

 


