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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 16.06.2020. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 
 

Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa malo konať dňa 

09.06.2020 o 08:30 hod. 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 uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 16.06.2020. Starosta mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou zo dňa 01.06.2020 zvolal XIII. 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 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo 

schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

Počet prítomných: 9    Hlasovanie: ZA:  7/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 2 
 

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. 180/XIII/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. 181/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 182/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

II. polrok 2020. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

- uz. č. 183/XIII/2020  
6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za 

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

Príloha k záverečnému účtu: Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa k záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019. predkladá:               

Ing. Alena Kaňková, kontrolórka 

- uz. č. 184/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Návrh na riešenie omeškaného nájomného - OPAX s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

8. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – BaŠ INVEST, s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

9. Návrh na riešenie omeškaného nájomného - prepress s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   
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10. Návrh na riešenie omeškaného nájomného - ARTON s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

11. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Elastic Slovakia s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

12. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

13. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – PIT, s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

14. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – Súkromné gymnázium. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

15. Návrh na riešenie omeškaného nájomného – LUXSTORE, s.r.o. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- v súlade s čl. 6 bod 20 rokovacieho poriadku predkladateľ pred začatím hlasovania 

materiál stiahol.   

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

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

4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti 

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

- uz. č. 185/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov. 

17. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku registra „C“ 

KN parc. č. 886/154 vo výmere 602 m
2
, k. ú. Vrakuňa, od Poľnohospodárskeho družstva 

Podunajské Biskupice, IČO: 00 602 281, za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa Malý 

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

- uz. č. 186/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

18. Vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave, 

evidovaná na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverená do správy 

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

- uz. č. 187/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

19. Žiadosť spoločnosti Edux s. r. o., Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813, 

o nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3606 na Vážskej 34 v Bratislave – pre účely 

školského  dvora k základnej škole. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 188/XIII/2020 – na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil návrh na doplnenie uznesenia v časti A/ v podmienke, že výsadbu zelene 

v hodnote 1 000 € bude nájomca zabezpečovať po predchádzajúcom súhlase 

prenajímateľa. Zároveň si predkladateľ materiálu osvojil doplnenie uznesenia v časti B/ 

o odporúčanie pre nájomcu zrekultivovať beach volejbalové ihrisko. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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20. Žiadosť spoločnosti PIT s. r. o., Šaštínska 37, 841 04  Bratislava, IČO: 36 686 905  

o predĺženie doby nájmu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 1173/21 evidovaný na LV č. 

270, o výmere 96 m
2
 a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8 vo výmere 4 m

2
 na 

umiestnenie posedenia pri stánku, evidovaný na LV č. 1517,  k. ú. Vrakuňa, na Kazanskej 

ulici v Bratislave, pod predajným stánkom  prospech majiteľa stánku.  predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 189/XIII/2020 - - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

21. Návrh na schválenie zámeny časti vo výmere 22 m
2
 pozemku registra „C“ KN parc. č. 

3551/22, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 3313 na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, v 

spoluvlastníctve žiadateľov Fűlleho Petra, Fiebera Petra, Fiebera Štefana, bytom Bratislava, 

za časť pozemku vo výmere 22 m
2 

registra „C“ KN parc. č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, na 

Dvojkrížnej ul. v Bratislave, evidovaný na LV č. 3040 vo vlastníctve Mestskej časti 

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

- uz. č. 190/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

22. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovým 

domom na Rajeckej 2, 4, Rajeckej 6, 8, 10, Rajeckej 22,24,26, Stavbárskej 2,4,  

Poľnohospodárskej 32,34, Poľnohospodárskej 34A, 36 v Bratislave, v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníkom bytov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 191/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

23. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

roky 2018 – 2022 za rok 2019. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 192/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

24. Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25, 

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

- uz. č. 193/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

25. Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava za rok 2019. predkladá: Andrej Ravasz, prezident ŠK 

Vrakuňa 

- uz. č. 194/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

26. 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. 2019. predkladá: JUDr. Ing. Marek Zajíček, 

predseda komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej 

- uz. č. 195/XIII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

27. Rôzne. 

28. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.06.2020 boli prijaté uznesenie 

číslo 180/XIII/2020 – 195XIII/2020. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 28.04.2020 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.   

 

 


