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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 16.02.2021. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

Dňa 16.02.2021 v súlade s uznesením číslo 258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 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, 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 07.02.2021 zvolal XVII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej 

bol aj program 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: 11    Hlasovanie: ZA:  11/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta  

- uz. č. 289/XVII/2021 – priebeh voľby riadila schválená volebná komisia za účelom 

dohľadu nad zákonnosťou voľby miestneho kontrolóra a v súlade s volebným 

poriadnom 

3. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

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

- uz. č. 290/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 

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

- uz. č. 291/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
5. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2020.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 292/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
6. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 293/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
7. Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 9/2019 - správa miestneho 

poplatku za rozvoj. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 294/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
8. Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness 

centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.05.2006 v znení platných dodatkov – nájom nebytových 

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

- uz. č. 295/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
9. Žiadosť o poskytnutie zľavy na nájomnom prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava, prevádzka 

cukrárne, Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – nájom nebytových priestorov. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 296/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
10. Žiadosť o zníženie a odpustenie nájomného – Luxstore s.r.o. Rajecká 26, Bratislava Nájomná 

zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.04.2019 – prenájom nebytových priestorov.  predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 297/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
11. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 352/212 z 21.09.2012 v znení dodatku  prenájom priestorov. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 298/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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12. Žiadosť o zníženie nájomného za nebytové priestory – Edux s.r.o., Vážska 34, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 26/2020 zo dňa 27.02.2020 prenájom priestorov a pozemkov. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 299/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
13. Návrh spoločnosti  ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 

02 Bratislava, IČO: 36 057 223, na vysporiadanie majetkovoprávneho stavu ciest, chodníkov 

a  pozemkov pod nimi a verejného osvetlenia na Begóniovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 300/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
14. Žiadosť spoločnosti MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o., Jelenia 1, 811 05  Bratislava, IČO: 

52 636 216 o odkúpenie areálu tzv. bývalých zberných surovín. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 301/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
15. Žiadosť Mareka Šimuniča o odkúpenie časti pozemku cca 66 m

2  
registra „E“ parc. č. 

721/415, k. ú. Vrakuňa, na Krokusovej ul. v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta  

- uz. č. 302/XVII/2021 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal 3/5 

väčšiny všetkých poslancov. 

16. Výzva spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava na vrátenie daru  - 

pozemkov a  vybudovaných spevnených plôch na týchto pozemkoch v zmysle darovacej 

zmluvy č. 111/2005. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 303/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
17. Žiadosť Zsolta Szaba o prenájom trhových stolov na Rajeckej ul.  v Bratislave na 

maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 304/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
18. Žiadosť nájomcu nebytových priestorov na Čiližskej 26/A v Bratislave  RG Slovakia, s.r.o., 

Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549, o vyjadrenie súhlasu k zmene 

zmluvných podmienok.    predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 305/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
19. Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Bratislava o vyjadrenie mestskej časti 

k návrhu nájomnej zmluvy na nájom pozemkov pod prístupovou komunikáciou na Leknovej 

ulici v Bratislave.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta                                                                                                                                                      

- uz. č. 306/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
20. Názov pre označenie novovzniknutej ulice v katastri Bratislava-Vrakuňa „Medovková“. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 307/XVII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
21. Rôzne  

A/ Zámer zriadenia novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie. predkladá:                    

Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu 

- uz. č. 308/XVII/2021 – uznesenie prijaté na základe rozpravy. 

B/  Ústna Informácia o upozornení prokurátora k prijatému uzneseniu  MZ č.200/XIV/2020.             

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

22. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia  

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16.02.2021 boli prijaté uznesenie 

číslo 289/XVII/2021 – 308/XVII/2021. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 16.02.2021 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.   

 

 


