Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

381/XXIII

382/XXIII

zo dňa

24.04.2018

24.04.2018

383/XXIII

24.04.2018

384/XXIII

24.04.2018

385/XXIII

24.04.2018

UZNESENIE

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MZ MČ Bratislava-Vrakuňa.
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 27.02.2018.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.:296/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017, 309/XIX/2017 zo dňa 27.06.2017, 315/XIX/2017 zo dňa
27.06.2017, 326/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,330/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 362/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017,
366/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 367/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 368/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 369/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 370/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 371/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 372/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018,
377/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 378/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 380/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016,
269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 281/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 282/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 291/XVIII/2017
zo dňa 02.05.2017, 323/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 327/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 328/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,
329/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 331/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 332/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 333/XX/2017 zo dňa
19.09.2017, 343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017,
373/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 376/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 379/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 296/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017, 309/XIX/2017 zo dňa
27.06.2017, 315/XIX/2017 zo dňa 27.06.2017, 326/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,330/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,
362/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 366/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 367/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 368/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 369/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 370/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 371/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018,
372/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 377/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 378/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 380/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018.

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

úloha stála v zmysle Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 bod 15
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 2 písm. d) zákona
A/
berie na vedomie
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1. správu o výsledku finančnej kontroly číslo 3/2018 - poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za
a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018,
rok 2017.
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
2. prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za
Bratislava–Vrakuňa číslo 343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017.
rok 2017, vrátane termínov ich plnenia.
vypustené zo sledovania
B/
žiada
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov z kontroly poskytovania
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017, vrátane termínov ich plnenia.
Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 písmeno b) –
rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí.
Výpis z uznesenia odoslaný pod č.j.: 552/5671/2018/VV/AN
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní
dňa.11.05.2018, doručený dňa 14.05.2018.
A/ berie na vedomie poslanecký návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava - článok 91
vypustené zo sledovania
písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí –
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018
bez pripomienok,
výpis uznesenia bol odoslaný dňa 11.05.2018 pod číslom
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi zaslať súhlasné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti
552/5671/2018/VV/AN
Bratislava-Vrakuňa primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy po podpísaní uznesenia.
Prerokovanie Návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........o rozpočtovom
určení príjmov hlavného mesta a mestských častí.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní
A/
súhlasí
s návrhom Dodatku č. ...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava z ......
bez pripomienok,
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy.
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Výpis z uznesenia odoslaný pod č.j.:
552/5672/2018/VV/AN dňa 11.05.2018, doručený dňa
14.05.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018
výpis uznesenia bol odoslaný dňa 11.05.2018 pod
číslom 552/5672/2018/VV/AN

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

386/XXIII

387/XXIII

zo dňa

UZNESENIE

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Výpis z uznesnia zaslaný dňa 14.05.2018 pod č.
1577/5776/2018/VV/AN.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018
výpis uznesenia bol odoslaný dňa 14.05.2018 pod
číslom 1577/5776/2018/VV/AN

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

24.04.2018

Založenie Dobrovoľného hasičského zboru v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
berie na vedomie
žiadosť o zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 7 ods. 3 zákona
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 1
písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v spojení článkom 40
písm. d) a písm. q) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
B/
odporúča
žiadateľom založiť občianske združenie zamerané na aktivity s deťmi a mládežou v danej oblasti. Následne po
roku činnosti občianskeho združenia sa vrátiť k predmetnej žiadosti.

24.04.2018

Rekonštrukcia ZS Bebravská I.- navýšenie úveru.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a majetkom vlastným,
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 397/2012, zo dňa 11.12. 2012 a
25.4.2018 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom bolo
Zakladateľskej listiny spoločnosti, nakoľko obchodný podiel v spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. je v 100%-nom
prijaté rozhodnutie jediného spoločníka. Následne boli
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
predložené podklady VÚB na schválenie. Dňa 5.6.2018 bol
A/ súhlasí
podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere, v
1. s navýšením úveru poskytnutého v zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 1278/2017/UZ uzatvorenej medzi VÚB, a.s.
zmysle ktorého je celková výška úveru 300 000.- €, prvá
ako Veriteľom a SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. ako Dlžník, o 100 000,00 Eur spolu do výšky najviac 300 000,00 Eur,
splátka úveru je splatná 20.11.2018. Dovtedy bude podpísaný
ostatné podmienky ostávajú nezmenené, pričom už vystavená Blankozmenka sa bude týkať zabezpečenia navýšenej sumy
dodatok Zmluvy o komplexnom nájme. Blankozmenka
úveru na 300 000,00 Eur istiny.
vystavená 8.2.2018 je platná aj pre navýšenie úveru. Dodatok
2. S odpustením nájomného v objekte „Zdravotné stredisko Bebravská I.“, na ulici Bebravská č. 34, nájomcovi SPOKOJNÉ
zmluvy o komplexnom nájme bol podpísaný 27.11.2018.
BÝVANIE, s.r.o. vo výške 36 000.- € ročne, na obdobie päť rokov splácania úveru.
vypustené zo sledovania
B/ odporúča JUDr.Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
BÝVANIE, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia
- dňa 25.04.2018 prijaté rozhodnutie jediného spoločníka v
spoločnosti, prijať dňa 25.4.2018 o 9.00 hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07
súlade s uznesením,
Bratislava, kancelária starostu, 1.poschodie, nasledovné rozhodnutie :
- zmluva o termínovanom úvere č. 1278/2017/UZ podpísaná
- jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje navýšenie úveru poskytnutého v
8.2.2018,
zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 1278/2017/UZ uzatvorenej medzi VÚB, a.s. ako Veriteľom a SPOKOJNÉ
- dodatok k zmluve o termínovanom úvere, ev. č. 117/2018
BÝVANIE, s.r.o. ako Dlžník, o 100 000,00 Eur, spolu do výšky najviac 300 000, 00 Eur,
zo dňa 05.06.2018, zverejnený 07.06.2018,
- ostatné podmienky ostávajú nezmenené, pričom už vystavená Blankozmenka sa bude týkať zabezpečenia navýšenej sumy
- dodatok k zmluve o komplexnom nájme, ev. č. 234/2018
úveru na 300 000,00 Eur istiny.
podpísaný dňa 27.11.2018, zverejnený 07.12.2018
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu v súlade s bodom A/ 1 tohto uznesenia:
- podpísať dodatok Zmluvy o komplexnom nájme majetku v súlade so stanovenými podmienkami,
- odpustenie nájomného v objekte „Zdravotné stredisko Bebravská I.“, na ulici Bebravská 34“, nájomcovi SPOKOJNÉ
BÝVANIE, s.r.o. vo výške 36 000,00 Eur ročne, na obdobie päť rokov splácania úveru.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

388/XXIII

389/XXIII

zo dňa

24.04.2018

24.04.2018

UZNESENIE

Vyhlásenie zámeru na prenájom tenisových kurtov postavených na časti pozemku parc.č. 1168/1 na
Bodvianskej ulici v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje po skončení nájmu so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34, 821 07
Bratislava, a po uvoľnení a vyprataní tenisových kurtov postavených na časti pozemku registra „C“ parc.
č.1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie zámeru na vyhlásenie súťaže na nájom športového areálu –
tenisových kurtov na dobu určitú 5 rokov, výška nájomného minimálne 1400,00 Eur/rok, s podmienkami:
- predloženie oprávnenia na prevádzkovanie uvedenej činnosti,
- predloženie cenovej ponuky na ročný prenájom,
- nájomca zabezpečí na vlastné náklady: údržbu a opravy športového areálu - tenisových kurtov formou vloženia
investícií do predmetu nájmu prácami a materiálom na prevádzkovanie – najmä navezenie a údržba vrstvy
antuky, jej nivelizácia, vrátane zapracovania čiar a zavalcovanie, drobné opravy oplotenia, umiestnenie
mobilného chemického WC v športovom areáli, samostatný merač na odber studenej vody, v prípade potreby
samostatný merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov,
- reklamné stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení
prenajímateľom,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- vyhlásiť do 15 dní od prevzatia uvoľnených tenisových kurtov súťaž na nájom športového areálu – tenisových
kurtov s podmienkami v súlade s bodom A/ tohto uznesenia,
- uzatvoriť zmluvu o nájme priamo s nájomcom, ktorý bude víťazom súťaže.

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Zmluva s nájomcom SPOBY ukončená dohodou k 15.4.2018.
Podnájomcovi tenisových kurtov Tenisovému klubu BRIA zaslané
vyjadrenie listom č. 1521/4638/2018 dňa 11.5.2018, že na prenájom
tenisových kurtov bol schválený uzn. zámer na prenájom formou
vyhlásenia súťaže. V súčasnom štádiu je uvoľnenie tenisových kurtov
v štádiu rokovania mestskej časti a SPOBY s tenisovým klubom
BRIA, v zastúpení JUDr. Branišom. Podnájomný vzťah so
spoločnosťou BALTY s.r.o.ukončený k 31.5.2018. Po uvoľnení
tenisových kurtov vyhlásená súťaž na nájom dňa 8.6.2018, zápisnica
o vyhodnotení súťaže zo dňa 25.6.2018, víťaz súťaže p. Roman
Rendek, Zmluva podpísaná dňa 15.8.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
- dohoda o skončení nájmu so SPOBY, ev. č. 86/2018 k 15.04.2018
podp.12.04.2018, zver. 19.04.2018,
- listom č. 1521/4638/2018/PSM/DU bolo podnájomníkovi zaslané
oznámenie o svhválenom zámere na prenájom tenisových kurtov
formou vyhlásenia súťaže,
- súťaž vyhlásená 08.06.2018, vyhodnotená 25.06.2018,
- s víťazom súťaže podpísaná zmluva, ev. č. 162/2018 dňa
15.08.2018, zverejnená 16.8.2018,
- dňa 24.09.2018 doručená výpoveď k NZ, nájom ukončený k
30.11.2018,
- uz. č. 48/III/2019 schválený zámer na vyhlásenie súťaže, súťaž
vyhlásená 01.04.2019, vyhodnotená 13.05.2019. Doručená jedna
ponuka. Komisia odporučila uzatvoriť NZ so zapracovaním
podmienok vopred určených v súťaži, ktoré súťažiaci akceptoval
podaním súťažného návrhu,
- z dôvodu, že súťažiaci neakceptoval návrh NZ, zmluva nebola
podpísaná a mestská časť listom č. 411/7236/2019/PSM zo dňa
14.06.2019 zaslala súťažiacemu vyrozumenie o zrušení súťaže.

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, evidovaný na LV č. 3919, k. ú. Vrakuňa,
na Marhuľovej ul. v Bratislave, v prospech Mária Nachtmanna, Marhuľová 15, 821 07 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Listom č. 132/5959/2018/PSM zo dňa 16.5.2018 bolo
A/ schvaľuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
žiadateľovi zaslané vyjadrenie k prevodu vlastníctva
prípad hodný osobitného zreteľa prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2 , druh
pozemku. Žiadateľ bol vyzvaný v lehote do 10 dní od
pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na liste vlastníctva č. 3919, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/91 zo dňa 1.10.1991, doručenia vyjadrenia oznámiť mestskej časti, či pristúpi
v lehote do 24.6.2018 k podpisu kúpnej zmluvy. V
za cenu 500,00 Eur/m2, celkom 4 000,00 Eur v prospech Mária Nachtmanna, Marhuľová 15, 821 07 Bratislava,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
prípade, že nepristúpi k odkúpeniu tohto pozemku, bude
- ide o vysporiadanie majetkoprávneho vzťahu k predmetnému pozemku parc.č. 1791/5,
mestská časť musieť pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o
- pozemok bol v čase výstavby rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa majetkovoprávne neusporiadaný, pri vytýčení hraníc nájme v dôsledku jeho užívania bez právneho dôvodu.
pozemkov vznikla chyba a došlo k posunu hraníc krajnice komunikácie na rohu Marhuľovej a Margarétovej ulice v
Žiadateľ požiadal miestne zastupiteľstvo o znovu
Bratislave, čo predstavuje záber 8 m2 pozdĺžne ulíc a v rohu, na ktorom je postavená časť stavby vo vlastníctva žiadateľa, čo
prehodnotenie jeho žiadosti, nakoľko nemôže
bolo zistené až pri digitálnom zameraní a vypracovaní geometrického plánu úradne overenom po kolaudácii objektu v roku
akceptovať schválenú kúpnu cenu. Na základe
2002,
vyjadrenia finančnej komisie mestská časť predkladá
- pozemok bol majetkovoprávne usporiadaný hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako vlastníkom pozemku
návrh na nové rokovanie žiadosti na septembrové
zápisom na list vlastníctva až v roku 2008,
zasadnutie MZ. Uznesenie č. 389 stratilo platnosť,
- pozemok nie je možné využiť pre iné potreby mestskej časti, keďže je zastavaný stavbou žiadateľa a z dopravného hľadiska
nakoľko v lehote do 60 dní od prijatia uznesenia nebola
je možné v prípade potreby riešiť situáciu dodatočným osadením dopravného zrkadla na výjazde z Margarétovej na
kúpna zmluva kupujúcim podpísaná, ďalšie konanie
Marhuľovú ul. v Bratislave,
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v
bude novým uznesením MZ.
miestnom zastupiteľstve. V prípade, ak nebude kúpna zmluva nájomcom v uvedenej lehote podpísaná toto uznesenie stráca
vypustené zo sledovania
platnosť.
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- uznesenie stratilo platnosť - v lehote do 60 dní od
- zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcom súhlase primátora
prijatia uznesenia nedošlo k podpísaniu zmluvy
hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 27.02.2018 a v súlade s bodom A/,
- zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho najneskôr do 60 dní od prijatia uznesenia, inak uznesenie
stráca platnosť.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

390/XXIII

391/XXIII

zo dňa

24.04.2018

24.04.2018

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Objekt Jedálne bol označený tabuľou "Jedáleň pre
dôchodcov" Toplianska 5, Bratislava po podpise
uznesenia.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 394/XXIV/2018 z 26.06.2018
označenie objektu v súlade s prijatým uznesením

V

394/XXIV/2018
z 26.06.2018

-

-

Predložená v zmysle Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5
bod 15 ako úloha stála
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Predložená v zmysle § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Rokovacím poriadkom
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v
platnom znení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I.
polrok 2018 schválený uz. č. 343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Návrh na schválenie spoluúčasti na rekonštrukciu telocviční základných škôl v mestskej časti BratislavaVrakuňa.
Žiadosť na rekonštrukciu telocviční bola predložená na
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu
A/ schvaľuje
Slovenskej republiky dňa 14. 5. 2018. Žiadosť o
1. predloženie žiadosti na rekonštrukciu telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
dotáciu na rekonštrukciu telocviční nebola schválená
Bratislava-Vrakuňa v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky na
Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu
dotáciu na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
Slovenskej republiky.
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.
vypustené zo sledovania
2. spolufinancovanie rekonštrukcie telocviční základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
Bratislava-Vrakuňa v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky na
- žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a
dotáciu na Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa v minimálnej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výške 10% z kapitálových výdavkov:
výstavby novej telocvične na rok 2018 bola
- pre Základnú školu Železničná 15 000,00 Eur (10%),
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, v
- pre Základnú školu Žitavská 15 000,00 Eur (10%);
zmysle výzvy, predložená 14.05.2018,
- pre Základnú školu Rajčianska 15 000,00 Eur (10%),
- žiadosť nebola schválená z dôvodu nedostatočného
3. prefinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
počtu bodov v zmysle výzvy
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na každú základnú školu, celkom vo výške 45000,00 Eur.
Rôzne
A/ Návrh na označenie jedálne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje označenie jedálne poskytujúcej stravovanie dôchodcom s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa ako „Jedáleň pre dôchodcov Toplianska 5, 821 07 Bratislava“
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zabezpečiť označenie objektu na Toplianskej 5, 821 07 Bratislava v súlade s bodom A/ uznesenia.

Príloha č. 1
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Návrh ďalšieho postupu

Prijaté uznesenia č. 381/XXIII/2018 - č. 391/XXIII/2018 - celkom prijatých 11 uznesení

392/XXIV

393/XXIV

26.06.2018

26.06.2018

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
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 24.04.2018.

Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie Správu č. 4/2018 z priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase od 02.05.2017 do 27.02.2018 (časť tretieho a štvrtého roku 7.
volebného obdobia 2014-2018).
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

394/XXIV

395/XXIV

396/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

26.06.2018

UZNESENIE
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.:. 323/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 327/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 328/XX/2017 zo dňa
19.09.2017, 329/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 381/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 382/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018,
383/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 384/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 385/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 386/XXIII/2018
zo dňa 24.04.2018, 391/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016,
269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 281/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 282/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 291/XVIII/2017
zo dňa 02.05.2017, 331/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 332/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 333/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,
343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 373/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 376/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018,
379/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 380/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 388/XXIII/2018
zo dňa 24.04.2018, 389/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 390/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 323/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 327/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,
328/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 329/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 381/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 382/XXIII/2018 zo
dňa 24.04.2018, 383/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 384/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 385/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018,
386/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 391/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018.

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.

Správa o výsledkoch práce a činnosti Mestskej polície Expozitúry Bratislava II. v mestskej časti BratislavaVrakuňa za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie Správu o výsledkoch práce a činnosti Mestskej polície Expozitúry Bratislava II. v mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

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
predložené do konca roku 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

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

Návrh ďalšieho postupu

-

-

ponechať v plnení

O

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

397/XXIV

398/XXIV

399/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

26.06.2018

UZNESENIE

Návrh na určenie volebných obvodov, volebných okrskov, úväzku starostu a počtu poslancov vo volebných
obvodoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/určuje v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu
na plný úväzok, štyri volebné obvody s počtom poslancov 15 nasledovne:
Volebný obvod Volebné okrsky Počet poslancov
1.
1-3
3
2.
4 - 11
6
3.
12 - 13
1
4.
14 - 19
5
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť informáciu o nových volebných obvodoch na webovom sídle mestskej časti.

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa účinnému od 01.09.2015,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k
Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017 a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej
závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2017.
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2017.
B/ schvaľuje
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017 bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017, ktorý vykazuje:
Bežný rozpočet: Bežné príjmy 7 400 439,27 €, Bežné výdavky 6 931 054,38 €, Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu prebytok
+ 469 384,89 €
Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy 75 179,77 €; Kapitálové výdavky 1 061 424,51 €; Výsledok hospodárenia
kapitálového rozpočtu – schodok - 986 244,74 €
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu – schodok - 516 859,85 €
Finančné operácie príjmové 754 472,14 € Finančné operácie výdavkové 85 521,46 € Rozdiel finančných operácií
+ 668 950,68 €
Hospodárenie vrátane finančných operácií + 152 090,83 €; Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov
- 120 193,55 €; Celkové hospodárenie mestskej časti + 31 897,28 €.
Usporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných
prostriedkov (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.
5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 802,77 €.
6. Prevod do rezervného fondu v sume 31 094,51 €.
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2018.
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

informácia o volebných obvodoch zverejnenána
http://www.vrakuna.sk/wpcontent/uploads/2018/08/oznameniepocet_volebnych_obvodov_okrskovposlancov.pdf
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
informácia o nových volebných obvodoch zvejnená
na webovom sídle mestskej časti

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

úplné znenie Rokovacieho poriadku vydané k
26.06.2018, zverejnené na http://www.vrakuna.sk/wpcontent/uploads/2018/07/rokovaci_poriadok_mz_uplne_
znenie_r._2018.pdf
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
úplné znenie rokovacieho poriadku podpísané a
zverejnené na webovej stránke

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

A/2 stanovisko miestneho kontrolóra predložené v
súlade s § 18f ods. 1. písm. c) zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
C/Prevody finančných prostriedkov vykonané v zmysle
uznesenia dňa 26.6.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
prevody finančných prostriedkov realizované dňa
26.06.2018 v súlade s uznesením

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

400/XXIV

401/XXIV

402/XXIV

Príloha č. 1

zo dňa

UZNESENIE

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

26.06.2018

Výročná správa Spokojné bývanie s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava, za rok 2017 a návrh
na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní v zmysle Zásad hospodárenia s
majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa a majetkom vlastným, schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a Zakladateľskej listiny spoločnosti
A/ schvaľuje
1. Predloženú výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o. za
rok 2017.
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017 nasledovne :
Výsledok hospodárenia za rok 2017 – strata: 297 337,16 €
Zúčtovanie s účtom 413.001 – ostatné kapitálové fondy vo výške: - 297 337,16 €
B/odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka
Spokojné bývanie, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa 27.06.2018 o 9.00 hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, kancelária starostu, 1. p., nasledovné rozhodnutie:
Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje:
1. Predloženú výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o. za rok
2017.
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017 nasledovne :Výsledok hospodárenia
za rok 2017 – strata: 297 337,16 €; Zúčtovanie s účtom 413.001 – ostatné kapitálové fondy vo výške: - 297
337,16 €

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 výsledok
hospodárenia zaúčtovaný na účet 431 - ostatné
kapitálové fondy v zmysle bodu B/2

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaVrakuňa č. 1/2018 zo dňa 26.06.2018 o podmienkach
poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady
za sociálnu službu bolo zverejnené spôsobom obvyklým
po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa vyhlásené a zverejnené po podpise
uznesenia.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
VZN č. 1/2018 zverejnené na webovej stránke
mestskej časti dňa 26.06.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Zásady o poskytovaní finančných príspevkov
obyvateľom mestskej časti Bratislava- Vrakuňa v čase
Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava- Vrakuňa v čase
náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie
náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie spoločného stravovania.
spoločného stravovania boli zverejnené spôsobom
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom
A/schvaľuje Zásady poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po podpise uznesenia.
čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie spoločného stravovania,
vypustené zo sledovania
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zverejniť Zásady poskytovania finančných príspevkov
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
obyvateľom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie
- zásady boli zverejnené na webovej stránke mestskej
spoločného stravovania, spôsobom obvyklým.
časti, ktorých platnosť skončila prijatím nových
zásad, schválených uz. č. 25/II/2018 zo dňa
18.12.2018, účinných od 01.01.2019

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

26.06.2018

26.06.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2018 zo dňa ............ o
podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2018 zo dňa .............. o podmienkach
poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2018 zo dňa .............. o
podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu.
2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

403/XXIV

404/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 bol zverejnený
spôsobom obvyklým po schválení Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022.
podpise uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
vypustené zo sledovania
A/schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022,
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zverejniť Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti
- komunitný plán zverejnený na webovej stránke
Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 spôsobom obvyklým a predložiť Bratislavskému samosprávnemu
mestskej časti,
kraju.
- schválením Komunitného plánu sociálnych služieb
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018-2022
dňa 26.06.2018 bol zrušený Komunitný plán
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na roky 2018-2022, schválený uz. č. 358/XXI/2017 zo
dňa 12.12.2017
Nájom pozemkov parc. č. 889/4 o výmere 616 m2 a parc. č. 889/30 o výmere 128 m2, nachádzajúcich sa na
Ráztočnej ul. v Bratislave, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom zriadenia výcvikovej
školy pre psov v oblasti kynológie pre nájomcu Petra Pellera – dograiner, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
a zrušenie uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa 19.09.2017 o prenájme pozemku parc. č. 889/4 a časti pozemku
parc. č. 889/9, nachádzajúce sa na Ráztočnej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ neschvaľuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku KN registra „C“ parc. č. 889/4 o výmere 616
m2 a pozemku KN registra „C“ parc. č. 889/30 o výmere 128 m2, ktoré vznikli prerozdelením geometrickým
plánom č. 15/2013 zo dňa 30.4.2013, nachádzajúce sa na Ráztočnej ul. v Bratislave, vo vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené protokolom č. 21/97 zo dňa 12.2.1997 do správy Mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, za účelom zriadenia výcvikovej školy pre psov v oblasti kynológie, na dobu
určitú 5 rokov, za cenu nájmu 1,00 Eur/m2/rok, v prospech nájomcu Petra Pellera – dogtrainer, IČO: 47 441
356, Sabinovská 362/5, 821 02 Bratislava-Ružinov,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu predložiť na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podmienky pre vyhlásenie súťaže na prenájom predmetných pozemkov pre
účely verejnoprospešné a poskytovanie služieb pre občanov.
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Bod A/ nájom pozemkov pre zriadenie výcvikovej školy
neschválený, bod B/ - predkladá sa na zasadnutie MZ v
septembri návrh na zmenu uzn. č. 331/2017 v zmene
účelu a výšky nájommného a vyhlásenie súťaže v tomto
znení do konca septembra 2018, sleduje sa pod č.
331/2017.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
uznesenie nebolo schválené
- uznesením č. 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018 bola
schválená zmena uznesenia č. 331/XX/2017 zo dňa
19.9.2017 v rozsahu ceny nájmu a účelu nájmu a nové
podmienky pre vyhlásenie novej súťaže na prenájom
predmetných pozemkov
- plnenie uznesenia sa sleduje pod uz. č.
431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018

Príloha č. 1

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

405/XXIV

406/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Návrh na zmenu nájomcu pozemku parc. č. 491/212, evidovaného na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na ktorom je
umiestnený predajný stánok - stavba súpisné číslo 20019 – trhovisko na Rajeckej ul. v Bratislave, vo vlastníctve
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, z dôvodu
zmeny nájomcu predajného stánku z Eduarda Kleina – Koláčik, IČO: 32 191 405 na KOLÁČIK v. o. s, Topoľčianska
3202/12, Bratislava, IČO: 48 175 781 za podmienok uvedených v Nájomnej zmluve a žiadosť spoločnosti KOLÁČIK v.
o. s, o stanovenie doby nájmu na nájom predmetného pozemku.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
Oznámenie o prijatí uznesenia MZ oznámené
prípad hodný osobitného zreteľa zmenu nájomcu pozemku parc. registra „C“ č. 491/212 vo výmere 49 m2, vo vlastníctve
žiadateľovi listom č. 1652/5759/2018/PSM zo dňa
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverený protokolom č. 11/94 zo dňa 15.4.1994 do správy mestskej časti
11.7.2018, prevzatý dňa 26.7.2018. Zmluva č. 157/2018
Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, z dôvodu zmeny nájomcu predajného stánku z Eduarda Kleina – Koláčik, IČO: 32 191
podpísaná dňa 14.8.2018, zverejnená dňa 14.8.2018.
405 na KOLÁČIK v. o. s, Topoľčianska 3202/12, Bratislava, IČO: 48 175 781, nájom na dobu určitú 5 rokov, za cenu
vypustené zo sledovania
nájmu 55,00 Eur/m2/rok a za podmienok uvedených v Nájomnej zmluve č. 601/2013 zo dňa 02.10.2013,
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
- nájomná zmluva ev. č. 157/2018 podpísaná dňa
- predmetný predajný stánok je umiestnený na pozemku dlhodobo a je pevne spojený so zemou a so zabudovanými
14.08.2018, zverejnená dňa 14.08.2018
inžinierskymi sieťami,
- mesačná splátka vo výške 224.58 € uhrádzaná
- v záujme mestskej časti je naďalej umožniť predaj kvalitných a cenovo dostupných pekárenských výrobkov pre občanov
pravidelne
tejto mestskej časti, ktorí zároveň využívajú aj predaj ovocia a zeleniny na trhovisku na Rajeckej ulici v Bratislave,
- umiestnenie predajného stánku a samotná pekárenská činnosť neovplyvňuje negatívne bývanie v okolitých obytných
domoch,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu v súlade s bodom A/ uznesenia uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve č.
601/2013 zo dňa 02.10.2013.
V prípade ak do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu predmetného dodatku k tejto
Nájomnej zmluve, toto uznesenie stráca platnosť a účinnosť.

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemkov parc. č. 3287/7, 3287/15, 3287/16, evidované na LV č. 2366,
celkom o výmere 216 m2, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, v
správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa v dvore rodinného domu na Ihličnatej ulici v
Bratislave, v prospech Jany Tóthovej, Vážska 21, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
A/ schvaľuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer na prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ KN:
Žiadateľke zaslané vyjadrenie listom č.
- pozemku parc. č. 3287/7 vo výmere 179 m2, druh pozemky záhrady,
1872/4943/2018/PSM, doručený dňa 23.7.2018. Od
- pozemku parc. č. 3287/15 vo výmere 2 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
žiadateľky doručená dňa 6.8.2018 žiadosť o
- pozemku parc. č. 3287/16 vo výmere 35 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
evidované na LV č. 2366, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené prehodnotenie uznesenia a o opätovné rokovanie.
Návrh predložený na rokovanie MZ v septembri
protokolom č. 89/91 zo dňa 10.10.1991 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa v dvore
rodinného domu na Ihličnatej ulici v Bratislave, v prospech Jany Tóthovej, Vážska 21, 821 07 Bratislava,
2018.
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
Źiadateľka stiahla svoju žiadosť pred predložením
- pozemky sa nachádzajú v dvornom trakte rodinného domu žiadateľky a nie je ich možné užívať iným
materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
spôsobom ani ponúknuť na predaj iným žiadateľom,
vypustené zo sledovania
- predmetné pozemky vytvárajú neoddeliteľnú súčasť ostatných pozemkov vo vlastníctve žiadateľky,
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
- žiadateľka užíva predmetné pozemky na základe uzatvorenej zmluvy o nájme,
- návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov
- požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava o vydanie predchádzajúceho súhlasu k
prevodu vlastníctva v súlade s bodom A/,
- po doručení kladného predchádzajúceho súhlasu primátora pripraviť návrh na schválenie prevodu na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
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Príloha č. 1

STA
TUS
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

407/XXIV

408/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

UZNESENIE

Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku stavby súpisné číslo 13500 a pozemku pod stavbou registra KN
„C“ parc. č. 3648/152, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, spôsobom prevodu
vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov.
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 predaj nehnuteľností - stavby súpisné číslo 13500 postavenej na pozemku parc. č.
3648/152 a pozemku parcela registra „C“ KN č. 3648/152 vo výmere 86 m2, k. ú. Vrakuňa, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidované na liste vlastníctva 1095, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do
správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 20/1992 zo dňa 06.02.1992, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
nachádzajúcu sa vo vnútrobloku na Žitavskej v Bratislave, v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov
za kúpnu cenu celkom 16 200,00 Eur,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
- majetok je pre mestskú časť prebytočný a nevyužiteľný,
- nie je ho možné nikomu prenajať vzhľadom k technickému stavu po predchádzajúcom požiari objektu,
- nikto neprejavil doteraz záujem o prenájom, ani o odkúpenie,
- objekt a strecha nad objektom, ktorá slúžila pôvodne ako pochôdzná terasa je v schátralom stave cez ktorú preteká voda do
priestoru,
- do objektu cez vybité okná chodia prespávať bezdomovci,
- mestská časť nemá finančné prostriedky na opravu tohto objektu,
- občania bývajúci v danej lokalite žiadajú mestskú časť o konanie vo veci odstránenia nežiaduceho stavu tohto objektu,
- žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie objektu a pozemku pod objektom, ktorý na vlastné náklady zrekonštruuje pre svoje
potreby k podnikaniu,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami v
predchádzajúcom súhlase primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava číslo 03 01 00 10 18 zo dňa
09.04.2018.
Ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim do 60 dní od schválenia uznesenia, toto uznesenie stráca platnosť.

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
Vyjadrenie k žiadosti bolo zaslané listom č.
188/7601/2018/PSM zo dňa 10.7.2018, prevzatý
6.8.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
- návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku parc. č. 631/1, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č.
1095, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverený do správy mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúceho sa na Poľnohospodárskej ulici za účelom vybudovania parkoviska
pre zákazníkov prevádzky „Zmrzlina Cookies“ v prospech Petra Žilinského, Parcelná 8, 821 06
Bratislava.
Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.Vyjadrenie k
neschvaľuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
žiadosti odoslané listom č. 1651/5662/2018/PSM zo dňa
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa zámer na prevod vlastníctva časti pozemku cca vo výmere
10.7.2018, prevzaté 20.7.2018.
maximálne do 600 m2, registra „C“ KN parc. č. 631/1, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1095,
vypustené zo sledovania
k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverený protokolom č. 11/94 zo
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
dňa 15.04.1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na rohu Poľnohospodárskej a
- návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
Jedľovej ulice v Bratislave, v prospech Petra Žilinského, Parcelná 8, 821 06 Bratislava, pre účely vybudovania
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov
parkoviska pre zákazníkov prevádzky „Zmrzlina Cookies“ na Poľnohospodárskej ulici v Bratislave a to z
dôvodu, že predmetný pozemok bol mestskej časti zverený do správy protokolom č. 11/94 zo dňa 15.4.1994
výlučne len za účelom verejnej zelene a nie je ho možné prenajať, resp. predať na účely pre podnikateľské
aktivity.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

409/XXIV

410/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Zmena uznesenia č. 373/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018 prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6, k. ú. Bratislava v
prospech Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava v rozsahu umiestnenia stánku s občerstvením v lokalite
Lesoparku.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu znenia uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 373/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018 v nasledovnom rozsahu:
- prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, vo
vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverený protokolom č. 385/2003 zo dňa 02.06.2003 do správy
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vo výmere 20 m2 za účelom umiestnenia stánku s občerstvením a
maximálne 70 m2 na vytvorenie letného sedenia pri stánku s občerstvením v lokalite pri vstupe do lesoparku od Hradskej
Nájom schválený uzn. č. 409/XXIV/2018. Zmluva o
ulice v Bratislave, v prospech víťaza súťažného projektu Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava a to na dobu
nájme č. 49/2018 podpísaná dňa 11.7.2018, zverejnená
určitú 5 rokov. Výška nájmu počas doby prvého roka nájmu je 1 EUR/m2/rok. V ďalších rokoch nájmu výšku nájmu stanoví
18.7.2018.
osobitne svojim uznesením miestne zastupiteľstvo mestskej časti,
vypustené zo sledovania
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
1. Uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade s bodom A/ uznesenia s tým, že nájomca zabezpečí:
- nájomná zmluva ev. č. 49/2018 podpísaná dňa
- umiestnenie stánku, napojenie na potrebné inžinierske siete - elektriku a prevádzkovú činnosť na vlastné náklady nájomcu,
18.07.2018, zverejnená 18.07.2018
- poskytovanie služieb občerstvenia a priestor na relax a oddych pre rodičov s deťmi, cyklistov, korčuliarov, či náhodne
okoloidúcich,
- nájomné vo výške 90 € malo byť uhradené do 15 dní
- tvorivé aktivity pre deti v oblasti výtvarného umenia, športu, zábavné hry, či súťaže a obdobné aktivity a priestor na
od podpísania zmluvy
propagáciu aktivít mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
- úhrada nájomného pripísaná na účet mestskej časti
- realizáciu odborných prednášok v priestoroch letného posedenia pri stánku na rôzne rodinné témy podľa záujmu
dňa 27.08.2018
návštevníkov, požičovňu kníh zdarma, požičovňu cyklonáradia pre cyklistov a korčuliarov,
- v ponuke okrem občerstvenia, cukroviniek, aj predaj zdravej a doplnkovej športovej výživy,
- predloženie oprávnenia na poskytovanie všetkých služieb súvisiacich s prevádzkovaním stánku s občerstvením.
2. Po uplynutí prvého roka nájmu predložiť miestnemu zastupiteľstvu na schválenie výšku nájomného na ďalšie obdobie.

Vyhlásenie zámeru na nájom časti 45-50 m2 pozemku č. parc. č. 3899/6, druh pozemku ostatná plocha –
lesopark, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie stánku rýchleho občerstvenia.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ neschvaľuje vyhlásenie zámeru na prenájom časti 45-50 m2 pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6, druh
pozemku ostatné plochy, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, v správe mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 385/2003 zo dňa 02.06.2003, evidovaný na LV č. 1095, k. ú.
Vrakuňa, nachádzajúcom sa v Lesoparku Vrakuňa, pre účely umiestnenia predajného stánku s občerstvením,
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť vypracovanie koncepčného riešenia využitia areálu
Lesoparku Vrakuňa ako celku.
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Vyjadrenie zaslané žiadateľovi listom č.
1608/5728/2018 zo dňa 10.7.2018 prevzatý dňa
20.7.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
- zámer neschválený
- listom č. 1608/5728/2018/PSM/DU bola dňa
17.07.2018 zaslané oznámenie
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

411/XXIV

412/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

Príloha č. 1

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Zmluvy pre bytový dom Píniová 7-13 a Píniová 20, 2125 po pripomienkovaní od SPOKOJNÉHO BÝVANIA
podpísané starostom dňa 14.8.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
- nájomná zmluva pre bytový dom Píniová 7-13 ev. č.
163/2018 podpísaná dňa 17.08.2018, zverejnená
02.10.2018,
- nájomná zmluva pre bytový dom Píniová 21-23-25,
ev. č. 164/2018 podpísaná dňa 17.08.2018, zverejnená
02.10.2018,
- na základe kontrolybol zástupca vlastníkov vyzvaný
na úhradu nedoplatkov za rok 2018 a 2019
- úhrada nedoplatku pripísaná na účet mestskej časti
dňa 13.06.2019

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu - odkúpenie pozemkov parcela č. 3551/19 a parcela č.
3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska ul. 18 v Bratislave a Peter Füle, Pasienková 2A v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
B/ Prostriedky rezervného fondu zapojené do rozpočtu
A/ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 100 000,00 Eur na úhradu kúpnej ceny
mestskej časti na rok 2018 prostredníctvom finančných
(1. splátka) pozemkov parc. č. 3551/19 a parc. č. 3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska ul. 18 v
operácií , kúpna cena uhradená v zmysle kúpnej zmluvy
Bratislave a Peter Füle, Pasienková 2A v Bratislave, a to na základe Kúpnej zmluvy evidenčné číslo: 9/2018
dňa 28.6.2018.
uzatvorenej dňa 23.1.2018,
vypustené zo sledovania
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
1. Zapojiť do rozpočtu prostriedky rezervného fondu vo výške 100 000,00 € na úhradu kúpnej ceny - 1. splátky,
- finančné prostriedky rezervného fondu zapojené do
pozemkov parc. č. 3551/19 a parc. č. 3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska ul. 18 v Bratislave a Peter
rozpočtu 26.06.2018
Füle, Pasienková 2A v Bratislave, a to na základe Kúpnej zmluvy evidenčné číslo: 9/2018 uzatvorenej dňa
- 1. splátka uhradená dňa 28.06.2018
23.1.2018.
2. Začleniť použitie rezervného fondu v sume 100 000 € do rozpočtu mestskej časti s dôrazom na zabezpečenie
vyrovnanosti rozpočtu.

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

UZNESENIE

Nájom časti pozemku parc. č. 3413/1 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Píniovej ulici v
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov Píniová 7-13, Píniová 20 a Píniová 21-25 v
Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku KN registra „C“ parc. č. 3413/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúci sa na Píniovej ulici v Bratislave, vo
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidovaný na LV č. 2764, v prospech žiadateľa spoločnosť
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., zastupujúca vlastníkov bytov a nebytových priestorov časť pozemku:
- o výmere 23,40 m2 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Píniovej
7-13 v Bratislave,
- o výmere 23,40 m2 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Píniovej 20 a Píniovej 21-25,
ktoré sú v mieste jestvujúceho kontajnerového stojiska, na dobu neurčitú, za cenu nájmu 1,00 Eur/m2/rok a to s
podmienkami:
- nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady údržbu a čistotu prenajatej časti pozemku,
- nájomca bude užívať pozemok v súlade s účelom na ktorý sa prenajíma,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
občania bývajúci v danej lokalite uzatvorením kontajnerového stojiska s oceľovým prístreškom chcú zamedziť
vyberaniu odpadkov a znečisťovaniu okolia bytových domov a tým zlepšiť životné prostredie v danej lokalite v
prospech ostatných vlastníkov bytov,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu v súlade s bodom A/ uznesenia uzatvoriť zmluvu o nájme do 90
dní od prijatia uznesenia.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

zo dňa

413/XXIV

26.06.2018

414/XXIV

26.06.2018

415/XXIV

26.06.2018

UZNESENIE

Súčasný stav zabezpečovania zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti a očakávaný stav od
1.11.2018 po novele zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie súčasný stav zabezpečovania zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa a očakávaný stav od 1.11.2018 po novele zákona o pozemných komunikáciách,
B/ žiada 1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- predložiť návrh konkrétnych opatrení vyplývajúcich zo zmeny zákona o pozemných komunikáciách s
dopadom na rozpočet mestskej časti,
- osloviť správcov bytových domov a vlastníkov rodinných domov v záujme spolupráce, určenia povinností a
cenovej dohody.
2. Ing. Adamovičovú, prednostku
predpokladané výdavky na zimnú údržbu zakomponovať do zmeny rozpočtu pre rok 2018.

Oprava komunikácie Arménska ul.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje opravu komunikácie na Arménskej ul. v Bratislave.

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Materiál predložený na rokovanie MZ 9/2018,správcovia
oslovení, výdavky zakomponované do zmeny rozpočtu
na rok 2018 a na rok 2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
- návrh opatrení na zabezpečenie zimnej údržby
komunikácii predložený na rokovanie dňa 11.09.2018 prijaté uz. č. 426/XXV/2018
- správcovia domov budú zabezpečovať údržbu
chodníkov na vstupoch do domov a na komunikáciách,
ktoré majú vo svojej správe
- na rok 2019 rozpočtované predpokladané zvýšené
výdavky na zimnú údržbu
- 02.01.2019 vyhlásená výzva na predkladanie ponúk
na zákazku s nízkou hodnotou,
- s úspešným uchádzačom bola uzatvoená dňa
23.01.2019 zmluva ev. č. 20/2019, zver. 24.01.2019

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018
- hlasovaním uznesenie nebolo schválené

Ponuka daru od Občianskeho združenia Majoránová, IČO: 42 184 274 v prospech mestskej časti pozemku parc. č. 2374/36 za účelom zachovania využitia pozemku ako komunikácie pre chodcov a
Vyjadrenie zaslané žiadadateľovi listom č.
motorové vozidlá.
1588/5260/2018/PSM zo dňa 10.7.2018, doručený dňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
24.7.2018. Dňa 1.8.2018 doručený od OZ overený geometrický
A/ schvaľuje v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. v) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
plán, návrh darovacej zmluvy pripravený na pripomienkovanie
republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválené
pre OZ Majoránová.
Nakoľko v lehote do 60 dní od prijatia uznesnenia nebola
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 prijatie
daru – pozemku parc. č. 2374/36 o výmere 258 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, druh využitia darovacia zmluva podpísaná, uznesenie stratilo platnosť, bol
materiál predložený na opätovne schválenie uznesenia na
– pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta,
poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, ktorý vznikne prerozdelením pozemku parc. č. 2374/20 o rokovanie MZ v septembri 2018. Uznesením č. 428/XXV/2018
z 11.9.2018 bol opätovne schválený návrh na prijatie daru.
výmere 800 m2 podľa geometrického plánu č. 22/2018 zo dňa 26.2.2018 a je tvorený ako časť komunikácie
Darovacia zmluva podpísaná 16.10.2018, zverejnená dňa
medzi Anízovou a Brezovou ulicou v Bratislave, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom
17.10.2018, návrh na vklad a potvrdenie o zverejnení sú na
zachovania využitia pozemku ako komunikácie pre chodcov a motorové vozidlá, od Občianskeho združenia
podpise, následne bude podaná DZ s podkladmi na zápis
Majoránová, IČO: 42 184 274, Majoránová 57, 821 07 Bratislava,
vlastníctva v prospech mestskej časti.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
vypustené zo sledovania
- podpísať darovaciu zmluvu v termíne do 60 dní od prijatie uznesenia,
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
- rokovať s Občianskym združením Majoránová o bezplatnom odovzdaní pozemkov pod komunikáciou na
- darovacia zmluva ev. č. 208/2018 podpísaná dňa
16.10.2018, zverejnená 16.10.2018 ,
pozemkoch parc. č. 2374/20 a parc. č. 2374/37 po doriešení majetkových vzťahov a po kolaudácii komunikácie
- zápis vlastníctva povolený vkladom V-33278/18 dňa
priamo do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v súlade so znením Štatútu hlavného
05.12.2018,
mesta Slovenskej republiky Bratislava na zaradenie do siete miestnych komunikácií, ktoré budú následne
- pozemok nie je vedený v majetkovej a účtovnej evidencii
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
mestskej časti
V prípade, že nebude darovacia zmluva podpísaná darcom do 60 dní od prijatia uznesenia, predmetné uznesenie
stratí platnosť.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

416/XXIV

417/XXIV

zo dňa

26.06.2018

26.06.2018

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

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.

Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 v rozsahu bodu A/ ods. 1.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 bodu A/ ods. 1 v rozsahu prvej zarážky tak, že schvaľuje:
minimálnu výšku nájomného za prenájom časti oplotenia športového areálu za účelom umiestnenia reklamných
zariadení/reklamných stavieb (reklamných panelov), nachádzajúceho sa na Poľnohospodárskej ul. č. 2, v
Bratislave vo výške:
- jednostranné reklamné zariadenie (veľkosť 5,1 x 2,4 m) ........ 396,00 Eur/rok,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu uzatvárať nájomné zmluvy v zmysle zmeny podľa bodu A tohto
uznesenia a v súlade s uznesením č. 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017.
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STA
TUS
*/

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. Výška investície je závislá
od variantu prevedenia oplotenia hracej plochy s pevnými mantinelmi
alebo sieťou.
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.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
správa o činnosti predložená na rokovanie dňa 25.06.2019 prijaté uz. č. 97/VII/2019
- na rok 2019 poskytnutá dotácia z rozpočtu vo výške
30 000 €, z toho 10 000 € na prevádzkové náklady a 20 000 € na
vybavenie športového areálu a na zabezpečenie základných
podmienok pre športovú činnosť, zmluva ev. č. 240/2018 v znení
dodatku ev. č. 64/2019

O

V zmysle uznesenia boli uzatvorené nájomné zmluvy s
účinnosťou od 01.07.2018 s reklamnými spoločnosťami 1.)
Akzent BigBoard,a.s., EČ: 148/2018 zo dňa 06.08.2018, zver.
06.08.2018; 2.) ISPA, s.r.o., EČ: 154/2018 zo dňa 06.08.2018,
zver. 07.08.2018; 3.) NUBIUM, s.r.o.,EČ: 150/2018 zo dňa
02.08.2018, zver. 02.08.2018; 4.) ARTON s.r.o., EČ:
152/2018 zo dňa 03.08.2018, zver. 08.08.2018; 5.) GRYF,
s.r.o., EČ: 153/2018 zo dňa 01.08.2018, zver. 02.08.2018, 6.)
JEZET, s.r.o., EČ 151/2018 zo dňa 14.08.2018 , zver.
15.08.2018 a euroAWK, spol. s r.o., EČ: 149/2018 zo dňa
28.09.2018, zve 02.10.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
uzatvárané nájomné zmluvy:
- ev. č. 148/2018 , uzat. a zver. 06.08.2018 na dobu určitú do
30.06.2021
- ev. č. 149/2018, uzat. 28.09.2018, zver. 02.10.2018, na
dobu určitú do 30.06.2021,
- ev. č. 150/2018, uzatv. a zver. 02.08.2018, na dobu určitú
do 30.06.2021,
- ev. č. 151/2018, uzatv. 14.08.2018, zver. 15.08.2018, na
dobu určitú do 30.06.2021,
ev. č. 152/2018, uzatv. 03.08.2018, zver. 08.08.2018, na dobu
určitú do 30.06.2021,
- ev. č. 153/2018, uzatv. 01.08.2018, zver. 02.08.2018, na
dobu určitú do 30.06.2021,
- ev. č. 154/2018, uzatv. 06.08.2018,zver. 07.08.2018, na
dobu určitú do 30.06.2021

V

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

35/III/2019
z 19.02.2019

Návrh ďalšieho postupu

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu "Kontrola
plnenia uznesení mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na rokovaní
zastupiteľstva dňa 24.09.2019
Z dôvodu, že nositeľ úlohy vo funkčnom
období 2018-2022 nie je starostom
poverený na jeho zastupovanie časť B/
uznesenioa stratila platnosť.

V

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

418/XXIV

zo dňa

26.06.2018

UZNESENIE

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. 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie predloženú správu Komisie mandátovej a ochrany verejného záujmu o stave podania
„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 rok 2017.

Príloha č. 1

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 420/XXV/2018 z 11.09.2018

V

420/XXV/2018
z 11.09.2018

-

-

predložená v zmysle Rokovacie poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5
bod 15 ako úloha stála
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok
2018 schválený uz. č. 395/XXIV/2018 zo dňa
26.06.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prijaté uznesenia č. 392/XXIV/2018 - č. 418/XXIV/2018 - celkom prijatých 27 uznesení

419/XXV

11.09.2018

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
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 26.06.2018.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 291/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017, 332/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 343/XXI/2017 zo dňa
12.12.2017, 373/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 376/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 388/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018,
389/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 392/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 393/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
394/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 396/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 397/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 399/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 400/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
401/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 402/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 403/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
404/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 405/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 407/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
408/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 409/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 410/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
411/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 412/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 414/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
418/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016,
269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 281/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 282/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 331/XX/2017 zo
dňa 19.09.2017, 333/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017,
374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 379/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 387/XXIII/2018
zo dňa 24.04.2018, 390/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 406/ XXIV/2018 zo dňa
26.06.2018, 413/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 415/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
417/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 291/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017, 332/XX/2017 zo dňa
19.09.2017, 343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 373/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 376/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018,
388/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 389/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 392/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
393/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 394/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 396/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
397/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 399/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
400/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 401/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 402/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
403/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 404/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 405/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
407/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 408/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 409/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
410/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 411/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 412/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
414/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 418/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.

420/XXV

11.09.2018

421/XXV

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
11.09.2018
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií
za I. polrok 2018 číslo 6/2018.

15

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
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zo dňa
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VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

422/XXV

11.09.2018

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní schvaľuje vyplatenie odmeny miestnej
kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za obdobie január - august 2018 z maximálnej odmeny
stanovenej zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 2 000 €.

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
odmena vymlatená v mesiaci október 2018

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

423/XXV

11.09.2018

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie Informáciu o
rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I. polrok 2018.

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

B/1. Rozpis I. zmeny rozpočtu na rok 2018 zaslaný
správcom 15.10.2018.
Úloha splnená.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
- rozpis rozpočtu elektronicky zaslaný správcom
rozpočtových položiek 15.10.2018
- hospodárenie mestskej časti za rok 2018
predmetom schváľovania záverečného účtu

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

B/ Uznanie záväzku a dohoda o uznaní záväzku s
dlžníkom uzatvorená dňa 1.10.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
- dohoda o uznaní záväzku, ev. č. 197/2018
podpísaná 01.10.2018, zverejnená 03.10.2018,
- dĺžnik mesačne uhrádza splátky a zároveň
mesačné nájomné za prenajaté priestory

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 podľa predloženého materiálu v
celkovej výške príjmov a výdavkov 9 872 429 € nasledovne:
Príjmy
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh na I. zmenu
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/
9 392 837
9 729 329
9 872 429
Bežné príjmy
8 031 237
8 213 115
8 351 312
Kapitálové príjmy
1 307 920
1 257 920
1 247 243
Príjmové finančné operácie
53 680
258 294
273 874

424/XXV

11.09.2018
Výdavky
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Návrh na I. zmenu
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/
9 392 837
9 729 329
9 872 429
Bežné výdavky
7 712 753
8 104 560
8 268 999
Kapitálové výdavky
1 537 700
1 482 385
1 461 046
Výdavkové finančné operácie
142 384
142 384
142 384
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2018 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2018 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

425/XXV

11.09.2018

Návrh na vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti dlžníka: WESTEC, spol. s r. o., Dvojkrížna 3, 821
07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje vysporiadanie pohľadávky po lehote splatnosti dlžníka WESTEC, spoločnosť s r. o., Dvojkrížna
3, 821 07 Bratislava, a to nasledovne:
- uzatvorenie dohody o úhrade dlhu na nájomnom v celkovej výške istiny 13 642,06 € v splátkach po dobu
splácania nedoplatku, najviac 12 mesiacov s uznaním dlhu dlžníčkou čo do dôvodu a výšky. Splátky dlhu z istiny
budú uhrádzané mesačne od mesiaca október 2018 do augusta 2019 po 1 137 €, posledná splátka v mesiaci
september 2019 vo výške 1 135,06 €,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu uzatvoriť s dlžníkom dohodu o úhrade dlhu formou splátkového
kalendára do 60 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia.
V prípade, ak nebude dohoda o úhrade dlhu formou splátkového kalendára podpísaná dlžníkom do 60 dní od
prijatia uznesenia, toto uznesenie stráca platnosť a mestská časť Bratislava-Vrakuňa pristúpi k vymáhaniu dlhu
súdnou cestou.
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

426/XXV

427/XXV

Príloha č. 1

UZNESENIE

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

11.09.2018

Návrh opatrení na zabezpečovanie zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
vyplývajúcich z novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Návrh opatrení na zabezpečovanie zimnej údržby komunikácií v správe mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa vyplývajúcich z novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov,
B/ žiada
1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- naďalej rokovať s hlavným mesto Slovenskej republiky Bratislava o dodaní relevantných podkladov k určeniu
plôch chodníkov vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a v správe mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa,
- rokovať so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. o konkrétnych zmluvných podmienkach
zabezpečovania zimnej údržby chodníkov v okolí bytových domov, ktoré sú v správe SPOKOJNÉHO
BÝVANIA, s .r. o. v zmysle doterajších rokovaní , maximálne do výšky 100 000 eur,
- rokovať s ostatnými správcami bytových domov, resp. vlastníkmi bytov o konkrétnych zmluvných
podmienkach v zmysle doterajších rokovaní, resp. rokovať so SPOKOJNÝM BÝVANÍM, s. r. o. aby za mestskú
časť Bratislava-Vrakuňa a v jej mene uzatvárala zmluvné vzťahy s ostatnými správcami bytových domov,
- pripraviť podklady pre nové verejné obstarávanie v rozsahu súčasného zmluvného vzťahu a zvýšenej výmery
chodníkov a predložiť do finančnej komisie.
2. Ing. Adamovičovú, prednostku predpokladané výdavky na zimnú údržbu zakomponovať do rozpočtu pre rok
2019.

B/1. Listom 6.9.2018 MČ požiada hlavné mesto o určenie plôch, na
ktorých má MČ vykonávať zimnú údržbu aj o doplnenie
zverov.protokolov, ktoré sa budú týkať komunikácií a chodníkov, o
parcelné čísla a mapové podklady. HM zaslalo len snímky z mapy, na
ktorých je grafický prehľad majetku - pozemky vo vlastníctve HM.
Na pozemkoch je potrebné vyznačiť spevnené plochy a chodníky.
HM nevlastní doklady k účelovým komunikáciám, komunikáciám
miestneho významu a spevneným plochám, neboli mu odovzdané a
preto nemôžu byť predmetom zverenia. V prípade, že MČ nemá
listiny preukazujúce vlast.práva k spevneným plochám, chodníkom,
účelovým komun.a nenachádzajú sa ani v príslušných archívoch je v
jej kompetencii posúdiť či ide o verejné priestranstvá slúžiace
miestnej verejnosti a má záujem ich vysporiadať. Je potrebné
zabezpečiť doklady preukazujúce vlastníctvo HM t.j. zabezpečiť
náhradnú stavebnú dokumentáciu tzv. pasport a náhradné kolaudačné
rozhodnutie tzv. osvedčenie stavby. HM vie prisľúbiť súčinnosť, na
základe predložených listín komunikáciu, spevnenú plochu, chodníkverejné priestranstvo zaradiť do majetku HM a následne zveriť do
správy MČ.MČ bude vykonávať zimnú údržbu v zmysle zákona o
pozemých komunikáciách č.135/1961. Správcovia domov budú
zabezpečovať údržbu chodníkov na vstupoch do domov a na
komunikáciách, ktoré majú vo svojej správe.
B2/ V rozpočtr na rok 2019 rozpočtované zvýšené výdavky na zimnú
údržbu. V januári 2019 prebehlo VO, s úspešným uchádzačom bola
uzatvoená zmluva.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
- správcovia domov budú zabezpečovať údržbu chodníkov na
vstupoch do domov a na komunikáciách, ktoré majú vo svojej
správe
- na rok 2019 rozpočtované zvýšené výdavky na ZÚ
- 02.01.2019 vyhlásená výzva na zákazku s nízkou hodnotou,
- s úspešným uchádzačom bola uzatvoená dňa 23.01.2019 zmluva
ev. č. 20/2019, zver. 24.01.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

11.09.2018

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 631/95, k. ú. Vrakuňa, prislúchajúceho k
bytu č. 2, vlastníkovi Ing. Branislavovi Šimíčekovi, rod. Šimíček, v polyfunkčnom objekte súpisné č. 20056,
na Poľnohospodárskej 27/C v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje za podmienok v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov a predchádzajúceho súhlasu primátora s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku
zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. MAGS-SSN-46297/18-353702 z 11.6.2018, prevod
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcely registra KN „C“ č. 631/95, evidovanej na katastrálnej mape,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1584 m2, katastrálne územie Vrakuňa, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5192, prislúchajúci k bytu č. 2, 3. p., v polyfunkčnom objekte na Poľnohospodárskej 27-27/A-27/B27/C, súpisné číslo 20056 v Bratislave, na ulici Poľnohospodárska, číslo vchodu 27/C, ktorého veľkosť
spoluvlastníckeho podielu je 4646/529540 v prospech vlastníka bytu Ing. Branislava Šimíčeka, rod. Šimíček,
trvale bytom Poľnohospodárska 27/C, 821 07 Bratislava, za cenu 1 860,04 Eur, t.j. 133,84 Eur/m2,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na
pozemku prislúchajúceho k bytu č. 2, 3.p., v polyfunkčnom objekte na Poľnohospodárskej 27-27/A-27/B-27/C,
súpisné číslo 20056 v Bratislave, na ulici Poľnohospodárska, číslo vchodu 27/C v súlade s bodom A/.
V prípade, ak nebude kúpna zmluva podpísaná kupujúcim najneskôr do 90 dní od prijatia uznesenia, predmetné
uznesenie stráca platnosť.

Kúpna zmluva starostom MČ podpísaná dňa
25.10.2018, kupujúci prizvaný na podpis, následne
bude podaný návrh na vklad na prevod vlastníctva
spoluvlastníckeho podielu v prospech žiadateľa.
kupujúci nepristúpil k podpísaniu kúpnej zmluvy z
osobných dôvodov, uznesenie stratí platnosť po 90
dní od jeho prijatia z dôvodu nepodpísania KZ v
stanovenej lehote. Žiadateľ nepristúpil k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
z dôvodu, že žiadateľ nepodpísalv lehote do 90
dní od prijatia uznesenia kúpnu zmluvu,
uznesenie stratilo platnosť
- súhlas primátora k prevodu spoluvlastníckych
prevodov bolo platné do 31.05.2019
- odporúčam pristúpiť k nájomnej zmluve

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

zo dňa

17

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

428/XXV

429/XXV

Príloha č. 1

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

11.09.2018

Ponuka daru od Občianskeho združenia Majoránová, IČO: 42 184 274 v prospech mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa - pozemku parc. č. 2374/36 za účelom zachovania využitia pozemku ako komunikácie
pre chodcov a motorové vozidlá.
Darovacia zmluva podpísaná 16.10.2018, zverejnená dňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
17.10.2018, návrh na vklad a potvrdenie o zverejnení
A/ schvaľuje v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. v) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej
podpísané 25.10.2018, následne bude podaná DZ s
republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválené
podkladmi na zápis vlastníctva v prospech mestskej
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 prijatie
časti.návrh na vklad bol do katastra nehnuteľností
daru – pozemku parc. č. 2374/36 o výmere 258 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, druh využitia
podaný pod č. 33278/2018 dňa 7.11.2018, vklad
– pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta,
povolený 6.12.2018, pozemok prevedený do vlastníctva
poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti, ktorý vznikne prerozdelením pozemku parc. č. 2374/20 o
mestskej časti.
výmere 800 m2 podľa geometrického plánu č. 22/2018 zo dňa 26.2.2018 a je tvorený ako časť komunikácie
vypustené zo sledovania
medzi Anízovou a Brezovou ulicou v Bratislave, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
zachovania využitia pozemku ako komunikácie pre chodcov a motorové vozidlá, od Občianskeho združenia
- darovacia zmluva, ev. č. 206/2018 podpísaná
Majoránová, IČO: 42 184 274, Majoránová 57, 821 07 Bratislava.
16.10.2018, zverejnená 17.10.2018
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu - podpísať darovaciu zmluvu v termíne do 60 dní od prijatia
- vklad povolený dňa 05.12.2018,
uznesenia,
evidovaný na LV 5529
- rokovať s Občianskym združením Majoránová o bezplatnom odovzdaní pozemkov pod komunikáciou na
- pozemok nie je vedený v majetkovej a účtovnej
pozemkoch parc. č. 2374/20 a parc. č. 2374/37 po doriešení majetkových vzťahov a po kolaudácii komunikácie
evidencii
priamo do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava v súlade so znením Štatútu hlavného
- odporúčam zaradiť do majetkovej a účtovnej
mesta Slovenskej republiky Bratislava na zaradenie do siete miestnych komunikácií, ktoré budú následne
evidencie v roku 2019
zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
V prípade, ak nebude darovacia zmluva podpísaná darcom do 60 dní od prijatia uznesenia, predmetné uznesenie
stráca platnosť.

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

11.09.2018

Prenájom časti pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria, pod existujúcim predajným
stánkom o výmere 6 m2 na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Iveta
Davidovičová - ALO, IČO: 30 896 908, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
prenájom časti pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2 vo vlastníctve hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidovaný na LV č. 1095,
pod existujúcim predajným stánkom na Trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Iveta
Davidovičová - ALO, miesto podnikania: 821 06 Bratislava, Lotyšská 5186/48, IČO: 30 896 908, za týchto
podmienok:
- sortiment predaja – čerstvé slepačie vajcia,
- nájom na dobu určitú v trvaní 5 rokov a to od 01.10.2018 – do 30.09.2023,
- nájomné vo výške 60,00 Eur/m2/rok,
- umiestnenia nového stánku, podľa vopred odsúhlasenej vizualizácie predajného stánku mestskou časťou,
- úhrady nedoplatku, vrátane príslušenstva v termíne do 30.09.2018.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
pani Iveta Davidovičová od roku 2008 užíva predmetný pozemok z dôvodu prevádzkovania predajného stánku
za účelom predaja čerstvých slepačích vajec. Predmetný stánok je vo výlučnom vlastníctve pani Ivety
Davidovičovej vybudovaný na základe rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná,
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi: podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia.
V prípade, ak nebude nájomná zmluva podpísaná nájomcom v súlade s bodom A/ tohto uznesenia v lehote do
60 dní od prijatia uznesenia, toto uznesenie stráca platnosť.

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE
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V zmysle platného uznesenia bola vypracovaná
nájomná zmluva, z dôvodu nesplnenia všetkých
podmienok, vyplývajúcich z daného uznesenia
(neuhradenie nedoplatku v plnej výške) zmluva
nebola uzavretá. Vzhľadom aj na uplynulú 60-dňovú
lehotu od prijatia uznesenia, uznesenie stratilo
platnosť.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
- úhrada nedoplatku z roku 2017 bola uhradená
26.09.2018, nedoplatok za rok 2018 uhradený
17.12.2018, t.j. nedoplatok nebol uhradený v
termíne do 30.09.2018,
- z dôvodu nesplnenia podmienky v termíne
zmluva nebola podpísaná,
- uznesenie stratilo platnosť

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

430/XXV

431/XXV

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

zo dňa

UZNESENIE

11.09.2018

Prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, evidovaný na LV č. 3919, k. ú. Vrakuňa,
na Marhuľovej ul. v Bratislave, v prospech Mária Nachtmanna, Marhuľová 15, 821 07 Bratislava, 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 prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN parc. č. 1791/5 vo výmere 8 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na liste vlastníctva č. 3919, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/91 zo dňa 1.10.1991,
za cenu 1 100,00 Eur v prospech Mária Nachtmanna, Marhuľová 15, 821 07 Bratislava,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa: - ide o vysporiadanie majetkoprávneho vzťahu k predmetnému pozemku parc.
č. 1791/5, na ktorom je sčasti postavená nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa,
- pozemok bol v čase výstavby rodinného domu žiadateľa majetkovoprávne neusporiadaný, pri vytýčení hraníc pozemkov
vznikla chyba a došlo k posunu hraníc krajnice komunikácie na rohu Marhuľovej a Margarétovej ulice v Bratislave, čo
predstavuje záber 8 m2 pozdĺžne ulíc a v rohu na ktorom je postavená časť stavby vo vlastníctva žiadateľa, čo bolo zistené
až pri digitálnom zameraní a vypracovaní geometrického plánu úradne overenom po kolaudácii objektu v roku 2002,
- pozemok bol majetkovoprávne usporiadaný hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako vlastníkom pozemku
zápisom na list vlastníctva až v roku 2008,
- pozemok nie je možné využiť pre iné potreby mestskej časti, keďže je zastavaný stavbou žiadateľa a z dopravného hľadiska
je možné v prípade potreby riešiť situáciu dodatočným osadením dopravného zrkadla na výjazde z Margarétovej na
Marhuľovú ul. v Bratislave,
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zmysle platných právnych predpisov. V prípade ak nebude
kúpna zmluva nájomcom v uvedenej lehote podpísaná toto uznesenie stráca platnosť.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu - zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými
v predchádzajúcom súhlase primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo dňa 27.02.2018 s platnosťou do
27.2.2019 a v súlade s bodom A/, - zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho najneskôr do 60 dní od
prijatia uznesenia, inak toto uznesenie stráca platnosť.

11.09.2018

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.
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Kúpna zmluva kupujúcim podpísaná 31.10.2018,
návrh na vklad do katastra podaný pod č. V33275/2018 dňa7.11.2018, vklad povolený dňa
29.11.2018. Pozemok prevedený do vlastníctva
kupujúceho.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2019 z 19.02.2019
- kúpna zmluva ev. č. 207/2018 podpísaná
31.10.2018, zverejnená 06.11.2018
- kúpna cena uhradená na účet mestskej časti dňa
02.11.2018,
- vklad bol povolený dňa 29.11.2018

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.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- súťaž na prenájom pozemkov vyhlásená 28.09.2018 s
lehotou predkladania ponúk do 15.10.2018,
- do súťaže v stanovenom termíne nebol doručený žiadny
návrh,
- súťaž opakovane vyhlásená dňa 20.12.2018 s lehotou
predkladania ponúk do 31.01.2019,
- do súťaže v stanovenom termíne nebol doručený žiadny
návrh
- súťaž opakovane vyhlásená dňa 14.06.2019 s lehotou
predkladania ponúk do 01.07.2019
- v stanovenom termíne nebol doručený žiadny návrh

Príloha č. 1

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

V

35/III/2019
z 19.02.2019

O

Návrh ďalšieho postupu

-

-

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu "Kontrola
plnenia uznesení mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa", ktoré bude
predmetom schvaľovania na
rokovani zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý rok 7. volebného obdobia 2014 2018)
Číslo uzn.

432/XXV

zo dňa

11.09.2018

UZNESENIE

Návrh na schválenie vybudovania ohradenia (oplotenia) bytového domu a vstupu medzi garážami na
pozemkoch parc. č. 1205/1, 1193/1, 262/1, 1193/8, 252/4, 262/5, 1193/7 na Toplianskej ul. č. 24, 26,28,30 v
Bratislave, k.ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje vybudovanie ohradenia (oplotenia) bytového domu a vstupu medzi garážami na pozemkoch parc. č.
1205/1, 1193/1, 262/1, 1193/8, 252/4, 262/5, 1193/7 na Toplianskej ul. č. 24, 26,28,30 v Bratislave, k. ú.
Vrakuňa na náklady žiadateľov.

Prijaté uznesenia č. 419/XXV/2018 - č. 432/XXV/2018 - celkom prijatých 14 uznesení

vypustené zo sledovania
ponechať v sledovaní
vypustiť zo sledovania
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Príloha č. 1

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo
sledovania

Žiadateľom bolo zaslané písomné stanovisko mestskej časti v
súlade s prijatým uznesením listom zo dňa 28.9.2018, č.
1916/6540/2018/PSM, odoslaný 4.10.2018. Vyjadrenie
prevzaté dňa 9.10.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
Dňa 04.10.2018 bolo listom č. 1916/7035/2018/PSM/DU
zaslané stanovisko mestskej časti k možnosti osadenia
pletivového oplotenia daného priestoru medzi garážami a
zadnými vchodmi bytového domu v časti pri podchode „A“
a z druhej strany v časti od podchodu „D“ Zároveň boli
informovaní, že pokiaľ by ohradenú časť chceli mať v
užívaní, je potrebné obrátiť sa na vlastníka väčšej časti
pozemkov, ktorým je hlavné mesto.

V

15/II/2018
z 18.12.2018

Návrh ďalšieho postupu

-

-

