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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 15.02.2022. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

Dňa 15.02.2022 v súlade s uznesením číslo 388/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021, ktorým boli 

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

2022 (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 04.02.2022 zvolal XXIII. 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 

 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

o zaradenie nového bodu s označením: 

7/A   Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

...../2022,   ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 5/2022 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

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

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.: 411/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

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

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

- uz. č.: 412/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

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

2021. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka 

- uz. č.: 413/XXIII/2022  - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2021. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka  

- uz. č.: 414/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

6. Petícia obyvateľov proti výstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

Bebravskej ulici. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 415/XXIII/2022 na základe poslaneckého návrhu sa hlasovalo o doplňujúcom 

návrhu uznesenia. Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na nájom stavby na Vážskej 32 v Bratislave. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz.č.: 416/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

7/A Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

...../2022,  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 5/2022 zo dňa 08.12.2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 

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

- uz. č.: 417/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženej 

overovacej štúdii Pešia zóna Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 418/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia 

bez pripomienok. 
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9. Vyhlásenie súťaže na nájom pozemkov parc. č. 3168/10 a parc. č. 3167/3 na Majerskej ul.  

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

- uz. č.: 419/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

10. Žiadosť spoločnosti Luxstore, s.r.o., Bratislava o zápočet časti vynaložených 

výdavkov  úpravou NP na Bodvianskej 21A v Bratislave.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č.: 420/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

11. Vyhlásenie súťaže na nájom nebytového priestoru o výmere 48,74 m²na Bodvianskej 21A, 

súpisné číslo 13506 v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 421/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

12. Žiadosť nájomcu Kornela Blaška o zápočet vložených investícií – vybudovanie prípojky NN 

znížením výšky nájmu. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 422/XXIII/2022 – na základe poslaneckého návrhu sa hlasovalo 

o pozmeňujúcom návrhu uznesenia. Hlasovaním bolo uznesenie schválené 

13. Žiadosť Petra Chudého a Anny Chudej, Bratislava o vyjadrenie súhlasu k odčleneniu časti 

pozemku parc. č. 631/93 na Železničnej ulici v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č.: 423/XXIII/2022 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený. 

14. Žiadosť nájomcu CBA Market s.r.o., Brezno o vydanie súhlasu s podnájom nebytových 

priestorov na Bučinovej 12-14 pre TERNO real estate s.r.o., Bratislava, IČO: 50 020 188. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 424/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

15. Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Bratislava, IČO: 47 545 674, o predĺženie doby nájmu  

časti pozemku parc. č. 889/3 v areáli ŠK Vrakuňa v Bratislave na umiestnenie reklamnej stavby 

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

- uz. č.: 425/XXIII/2022 - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal 3/5 

väčšiny všetkých poslancov 

16. Žiadosť Marcela Kyseľa, Bratislava o vyjadrenie súhlasu k umiestneniu včelstiev (úľov)  do 

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

- uz. č.: 426/XXIII/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

17. Rôzne:  

18. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia  

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.02.2022 boli prijaté uznesenie 

číslo 411/XXIII/2022 – 426/XXIII/2022. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 15.02.2022 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.   


