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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 26.04.2022. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

Dňa 26.04.2022 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 14.04.2022 zvolal XXIV. 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: 12  Hlasovanie: ZA:  12/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený: 

a) zaradenie nového bodu  s označením: 

11/A Výsledok súťaže na nájom časti pozemku   registra „C“ parc. č. 3899/6 – lesopark, na 

Brezovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa. 

b) pôvodne zaradený informatívny materiál zaradiť ako bod 11/B s upraveným názvom v znení: 

   Výsledok súťaže  na nájom časti pozemkov  parc. č. 3168/10 a parc. č. 3167/3 na    Majerskej 

ulici v Bratislave,  k. ú. 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.: 427/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

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

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

- uz. č.: 428/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

4. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

- uz.č.: 429/XXIV/2022  - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia.  

5. Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

-  uz. č.: 430/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ..../2022 zo dňa 

26.4.2022o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

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

- uz. č.: 431/XXIV/2022 – predkladateľ materiálu pred hlasovaním uviedol, že v súlade 

s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, nariadenie 

nadobudne účinnosť so skorším začiatkom ako pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli, s odôvodnením naliehavého verejného záujmu. Uznesenie prijaté na 

základe predloženého návrhu uznesenia. s doplnením . 

7. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č... z ...,ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č.18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy.   predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č.: 432/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

8. Žiadosť nájomcu TERMMING, a.s., Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu 

v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností  - objektov kotolní - č. 67/2006 zo dňa 01.06.2006. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz.č.: 433/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 



4 

 

 

9. Žiadosť nájomcu  TERMMING, a. s., Bratislava, IČO: 35 972 254, o predĺženie doby nájmu 

v zmysle Zmluvy o nájme NP č. 110/2021  zo dňa 28.5.2021. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č.: 434/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

10. 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.: 435/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom 

Stavbárska 2, 4 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníkom 

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

- uz. č.: 436/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia. 

11/A  Výsledok súťaže na nájom časti pozemku   registra „C“ parc. č. 3899/6 – lesopark, na Brezovej 

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

uz. č.: 437/XXIV/2022 - na základe rozpravy návrhová komisia v súlade s čl. 7 bod 4 

rokovacieho poriadku prečítala konečné znenie návrhu uznesenia s doplnením bodu B/ a 

s odporúčaním pre starostu, aby pred podpisom zmluvy o nájme s víťazom súťaže dohodol  

konkrétne podmienky užívania predmetu nájmu v súlade so schválenými súťažnými 

podmienkami a to najmä: 

- cenu nájmu  za nájom pozemku pod zriadeným exteriérovým sedením, resp. využívaním 

plochy v okolí centra 

- výmeru plochy exteriérového sedenia, 

- vybudovania kanalizačnej prípojky, resp. žumpy, prípojky elektriny a vody z Brezovej ulice 

na vlastné náklady po vydaní príslušného stavebného povolenia. 

Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 

11/B Výsledok súťaže  na nájom časti pozemkov  parc. č. 3168/10 a parc. č. 3167/3 na  Majerskej 

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

-  uz. č.: 438/XXIV/2022 - uznesenie prijaté na základe predloženého návrhu uznesenia 

s doplnením výšky ročného nájmu. 

12. Rôzne:  

13. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia  

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 26.04.2022 boli prijaté uznesenie 

číslo 427/XXIV/2022  č. 438/XXIV/2022. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 26.04.2022 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.   


