
Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo UZ zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STATUS  

*/

224 28.6.2016

Schválenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej 60 v Bratislave,  k. ú. 

Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako 

prípad  hodný  osobitného zreteľa vyhlásenie zámeru na predaj nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej č. 60, 

súpisné číslo 5229 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na liste vlastníctva č.  3245 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy, zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, postavenej na pozemku parc. č. 1225/2, parcela 

registra „C“, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti LUXCON, s.r.o. Bratislava, a to  v prospech Slovenskej republiky – 

Ministerstva vnútra SR za kúpnu cenu 1,00 Euro za účelom zriadenia policajnej stanice.

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

- objekt  od  01.01.2011 neslúži žiadnemu účelu,

- uznesením MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 193/2011 zo dňa 13.12.2011 túto  stavbu vyhlásilo miestne zastupiteľstvo za 

prebytočný majetok a pre mestskú časť nevyužiteľný,

- uznesením MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 334/2012 zo dňa 18.9.2012 miestne zastupiteľstvo žiadalo vrátiť zverený 

majetok vlastníkovi Hlavnému mestu SR Bratislava,

- hlavné mesto neprejavilo záujem o odzverenie predmetnej stavby,

- zámer využívania tohto objektu priamo pre účely policajného zboru SR – zriadenie policajnej stanice,

- predpoklad zlepšenia bezpečnostnej situácie obyvateľov mestskej časti v danej lokalite.

B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

- požiadať primátora hlavného mesta o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva v súlade s prijatým 

uznesením,

- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť,

- vstúpiť do rokovania s majiteľom pozemku pod zastavanou stavbou o možnosti prevodu vlastníckeho práva k tomuto 

pozemku na MČ.

odbor právny a 

správy majetku

B1/ Primátor hlavného mesta SR Bratislava požiadaný o vydanie predchádzajúceho 

súhlasu k prevodu v súlade s uznesením, list č. 7855/1497 dňa 29.7.2016.  Hlavné 

mesto zatiaľ sa k uvedenému prevodu nevyjadrilo.Starosta mestskej časti vedie 

rokovania s primátorom hlavného mesta, mestskou aj štátnou políciou o zriadení 

policajnej stanice v priestoroch objektu Tallin.  Starosta v 04/2018 požiadal nového 

ministra vnútra o osobné stretnutie na rokovanie vo veci zriadenia policanej stanice 

v objekte Tallin. Na rokovanie MZ 16.4.2019  predložený návrh na ďalšie 

nakladanie s týmto zvereným majetkom do správy mestskej časti. -návrh na 

schválenie vrátenia zvereného majetku  vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR 

Bratislavy z dôvodu nepotrebnosti stavby pre účely MČ. Žiadosť o odzverenie 

nehnuteľnosti zaslaná hlavnému mestu listom č. 1657/6244/2019 dňa 14.5.2019, 

doruč. 17.5.2019. Prebiehajú rokovania na úrovni starostu MČ a primátora 

hl.mesta.  Zo strany hlavného mesta doteraz nedošlo k zaujatiu stanoviska k 

žiadosti.  Prevod vlastníctva nie je aktuálny, rokuje sa v súlade s uznesením č. 

59/IV/2019 zo dňa 16.4.2019.                                                                                                                                                 

vypúšťa sa zo sledovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

V

269 28.2.2017

Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich prerokovanie a 

zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/berie na vedomie návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,

B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi zabezpečiť vypracovanie urbanistickej  štúdie na lokalitu E, 

ktorá overí možnosti využitia územia a doplniť číslo funkcie 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu; 

zabezpečiť vypracovanie urbanistických štúdií na lokality F, H, I, K, ktoré overia možnosti využitia územia a predložiť 

ich na schválenie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor 

regionálneho 

rozvoja a 

životného 

prostredia

Na predmetné lokality vypracované cenové ponuky na obstaranie a vypracovanie 

urbanistických štúdii. Dňa 11.04.2017 prebehlo stretnutie s dopravným inžinierom 

ohľadom vypracovania Dopravno-kapacitného posúdenia funkčného využitia 

územia. Cenová ponuka stanovená na 13.750 € bez DPH.  Dňa 17. 05. 2017 

stretnutie s vlastníkmi pozemkov lokalít E a I, ktorí boli informovaní o zámere 

obstarania a vypracovania urbanistických štúdii. Na stretnutí neboli vznesené 

žiadne námietky a vlastníci sú ochotní finančne sa spolupodieľať na vypracovaní 

UŠ. Vybraný spracovateľ zaslal návrhy zmlúv, kde sú presne stanovené lehoty 

dodania a ďalšie navrhované podmienky plnenia, ktoré je potrebné dohodnúť. Na 

lokalitu K bol vypracovaný návrh zadania Urbanistickej štúdie Horné diely - Role 

(celá štúdia vrátane návrhu zadania je hradená vlastníkmi pozemkov).                                                                                                                                                                                                                           

zostáva v plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O



Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo UZ zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STATUS  

*/

374 27.2.2018

Vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva bytu č. 8  na Jedľovej č. 2 v Bratislave, súpisné číslo 8597, evidovaného 

na liste vlastníctva č. 3034, k. ú. Vrakuňa, v mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva trojizbového bytu č. 8, na 5. podlaží - 4. posch., o výmere 63,46 m2  a 

spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k 

pozemkom parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

6346/696561, bytového domu na Jedľovej 2 v Bratislave, súpisné číslo 8597 v Bratislave, evidovaného na liste 

vlastníctva č. 3034, k. ú. Vrakuňa v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  formou obchodnej verejnej súťaže,

B/žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetného bytu,

- požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o vydanie predchádzajúceho súhlasu s predajom 

bytu  v súlade s bodom A/,

- po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora predaj bytu realizovať  za minimálnu cenu, ktorú určí primátor.

odbor právny 

a správy 

majetku

Primátor hlavného mesta požiadaný o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu 

vlastníctva bytu formou VOS listom č. 476/4002/2018/PSM zo dňa 05.03.2018.  

Dňa 23.4.2018 bol mestskej časti doručený list primátora, ktorý vyjadril nesúhlas k 

prevodu vlastníctva bytu č. 8 na Jedľovej ul. v Bratislave. Listom zo dňa 15.5.2018 

č. 476/5904/2018/PSM odoslaný dňa 26.5.2018 požiadaný primátor o opätovné 

prehodnotenie svojho stanoviska k predmetnému predaju.  Dňa 25.7.2018 bol 

mestskej časti doručený opätovne nesúhlas k prevodu predmetného bytu.  O nové 

stanovisko požiadaný nový primátor hl.mesta  listom č. 476/12470/2018 odoslaný 

dňa 15.12.2018.  Dňa 4.2.2019 bol  MČ doručený nesúhlas primátora k predaju 

bytu. Po prehodnotení bol doručený  predchádzajúci súhlas primátora  k prevodu zo 

dňa 03.04.2019. Po dodaní znaleckého posudku bola dňa 16.5.2019 vyhlásená VOS 

na prevod vlastníctva bytu za cenu  min. 95 tis. Eur. V lehote do 7.6.2019 nebol 

podaný žiadny súťažný návrh. Súťaž bola opätovne vyhlásená od 14.6.2019 na 

dobu do  30.06.2019.   Do súťaže bol podaný jeden súťažný návrh, vyhodnotenie 

súťaže 4.7.2019, prevod vlastníctva schválený uzn. č. 100/VIII/2019 dňa 

01.08.2019, zložená kaucia na účet MČ,  návrh kúpnej zmluvy predložený na 

podpis kupujúcej. Po podpise KZ má súťažiaci povinnosť uhradiť kúpnu cenu do 

30 dní vo výške 60 % kúpnej ceny MČ Bratislava-Vrakuňa, 40 % na účet hlavného 

mesta SR Bratislava v súlade so štatútom hlavného mesta SR Bratislava. Prevod 

bytu je v plnení uznesením č. 68/V/2019 zo dňa 14.5.2019.                                                                                                                                                                  

vypúšťa sa zzo sledovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V

375 27.2.2018

Kontajnerové stojiská pre zber triedeného odpadu na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ berie na vedomie informáciu o súčasnom stave kontajnerových  stojísk  pre zber triedeného odpadu   na území 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,

B/ schvaľuje zámer nahradenia existujúcich nevyhovujúcich zberných hniezd na zber triedeného odpadu na území 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na vytypovaných pozemkoch vo vlastníctve resp. v  správe mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa polozapustenými kontajnermi na zber triedeného odpadu, 

C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

- rokovať s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosťou OLO, a.s. o podmienkach spolupráce pri 

realizácii tohto  zámeru,

- predložiť konkrétny projekt s určením umiestnenia kontajnerových stojísk  a s vyčíslením finančných nákladov do 

júnového miestneho zastupiteľstva.

odbor právny 

a správy 

majetku+ 

odbor RRaŽP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MČ vytipovala viacej lokalít na umiestnenie polopodzemných kontajnerov. V 

zmysle zásad na umiestnenie týchto kontajnerov je potrebné mať vhodnú lokalitu na 

umiestnenie, vlastnícky alebo správcovský vzťah k pozemku do ktorého dôjde k 

osadeniu kontajnerov,  prieskum inžinierskych sietí  umiestnených v pozemku. 

Vzhľadom k tomuto je obžiažne vytipovať vhodné pozemky, keďže prevažne v 

každej lokalite sú umiestnené v pozemkoch inžinierske siete, alebo nie je pozemok 

zverejný do správy mestskej časti.  Starosta požiadal  spoločnosť OLO a.s. o 

spoluprácu  pri určovaní  umiestnenia stojísk a o realizáciu zberných  hniezd s 

polozapustenými kontajnermi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

vypúčťa sa zo sledovania

V



Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo UZ zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STATUS  

*/

395 26.6.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2018. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  II. polrok 2018, 

B/ poveruje Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

kontrolórka

Predložený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                                                                                                                                 

Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej stránke mestskej časti.                                                                                                                                                                              

• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva  - 

predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                                                                                                                

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2018 preložená na rokovanie 

dňa 11.09.2018 - prijaté uz. č. 421/XXV/2018                                                                                                                                                                 

• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019-

2021. - predložené spolu s návrhom rozpočtu dňa 18.12.2018 - prijaté uz. č. 

19/II/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2019 - 

predložené na rokovanie 18.12.2018 - prijaté uz.č. 17/II/2018.                                                                                                                                                        

• Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v Materskej škole, Kríková 

20,  821 07 Bratislava za rok 2015 - bude predložená v  II. polroku 2019. 

• Správa č. 5/2018 z  kontroly zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

do správy rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. ZŠ Železničná - predložená na rokovanie 18.12.2018 - prijaté 

uz. č. 16/II/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      

zostáva v plnení

O

416 26.6.2018

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 

Bratislava, za rok 2017.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ berie na vedomie

1. Správu o činnosti občianskeho združenia Športového klubu Vrakuňa  Bratislava za rok 2017.

2. Koncepciu rozvoja športového areálu Športového klubu Vrakuňa Bratislava.

B/ žiada PhDr. Stanislava Brunu, zástupcu starostu predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa v septembri 2018 kalkuláciu s návrhom na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na rok 2019.

PhDr. 

Stanislav 

Bruna, 

zástupca 

starostu

V r. 2019 bolo  po diskusii a dohode so zástupcami ŠK Vrakuňa navrhnuté vykonať 

dve opatrenia. 

1. Majetkové vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve PD Podunajské 

Biskupice, a to výberom z nasledovných možností a) kúpa pozemkov, b) zámena 

pozemkov, c) dlhodobý nájom. Pre ďalšie kroky sa odporúča prijať uznesenie 

miestneho zastupiteľstva s návrhom riešenia a poveriť starostu rokovať s PD 

Podunajské Biskupice. Majetkový vzťah k pozemkom vlastníctvo alebo nájom sú 

nevyhnutné k získavaniu externých zdrojov na financovanie rozvojových aktivít 

areálu ŠK Vrakuňa.

2. V rámci investičných aktivít sa navrhuje obnova ihriska s umelou trávou a 

osvetlením v sume 35.000 EUR. 

V rámci uvedeného spracovateľ materiálu odporúča alokovať v rozpočte MČ BA-

Vrakuňa pre rok 2019 výdavky vo výške 35.000 EUR, ktoré budú môcť byť využité 

pre kúpu pozemkov alebo pre vybudovanie ihriska s umelou trávou.

Mestská časť požiadala hlavné mesto aj PD P. Biskupice o vysporiadanie 

pozemkov . Hlavné mesto sa do dnešného dňa nevyjadrilo, PD Biskupice odmietli 

navrhovanú zmenu pozemkov. Mestská časť opätovne požiada obidvoch vlastníkov 

o návrh riešenia .  

vypúšťa sa zo sledovania

V



Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo UZ zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STATUS  

*/

431 11.9.2018

Návrh na zmenu  uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 v rozsahu ceny nájmu a účelu nájmu pozemkov parc. č. 

889/4 a časť pozemku parc. č. 889/9, na Ráztočnej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/schvaľuje zmenu  uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 v rozsahu ceny nájmu a účelu nájmu pozemkov v súlade so 

zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vyhlásenie súťaže na  prenájom  pozemkov  registra „C“ 

a to pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2  a časť pozemku registra „C“ parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované 

na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa protokolom č. 21/97 zo dňa 12.2.1997, na Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa, za 

cenu minimálne 1,00 Eur/m2/rok na dobu neurčitú, nájom pre verejnoprospešné účely a poskytovanie služieb pre občanov a to s 

podmienkami:

- nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady umiestnenie bránky a vybudovanie jednostranného oplotenia nového areálu 

pletivom na oddelenie a zabránenie prechodu z prenajatej plochy do areálu BVS,

- zabezpečovať čistotu, poriadok, kosenie trávy, údržbu zelene  v rámci zriadeného areálu na vlastné náklady,

- nájomca bude využívať parkovacie plochy na Dvojkrížnej ulici za kostolom, alebo na iných parkovacích miestach určených na 

parkovanie,                           

B/žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

- vyhlásiť súťaž  na prenájom pozemkov v termíne do 30.9.2018 s dobou predkladania súťažných návrhov 15 dní od vyhlásenia 

súťaže pričom, mestská časť Bratislava-Vrakuňa si vyhradzuje právo vybrať z doručených súťažných návrhov najvhodnejší s 

tým, že podnikateľská činnosť realizovaná na pozemkoch bude akceptovať blízkosť areálu kanalizačnej čerpacej stanice 

spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Bratislava,

- zabezpečiť vyhodnotenie súťažných návrhov komisiou zloženou minimálne z troch poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, prednostky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a  zamestnanca z odboru 

právneho a správy majetku,

C/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu po vyhodnotení súťažných návrhov podpísať priamo s vybraným 

uchádzačom  zmluvu o nájme pozemkov v termíne do 60 dní od vyhodnotenia súťaže.

odbor PaSM

Dňa 25.9.2018 bola vyhlásená opätovne súťaž na nájom pozemku v súlade s uzn. č. 

331/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 a s pozmenenými podmienkami  uzn. č. 

431/XXV/2018 zo dňa 11.9.2018, zverejnená dňa 28.9.2018. V stanovenej lehote  

do 15.10.2018 nebol predložený žiadny súťažný návrh. Nové vyhlásenie súťaže v 

mesiaci november 2018. Nové vyhlásenie súťaže dňa 20.12.2018, s termínom 

predloženia súťažných návrhov do 31.1.2019.  Do súťaže nebol podaný žiadny 

súťažný návrh. Súťaž  opätovne vyhlásená  od 14.6.2019 do 1.7.2019. Do súťaže sa 

opätovne nikto neprihlásil. Nakoľko o nájom predmetných pozemkov nie je 

záujem, súťaž bude vyhlásená opätovne až v prípade, že by niekto prejavil záujem o 

nájom.                                                                                                                           

vypúšťa sa zo sledovania                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V


