Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

1/I

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/ berie na vedomie
1. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na funkciu starostu mestskej časti BratislavaVrakuňa a na funkciu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. vystúpenie novozvoleného starostu.
B/ konštatuje, že
1. novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc zložil zákonom predpísaný sľub starostu mestskej časti BratislavaVrakuňa.
2. novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za:
Volebný obvod č. 1: 1. Ing. Tomáš Galo, 43 rokov, obchodný manažér v oblasti automatizácie, Brezová 8, 821 07 Bratislava; 2. Mgr. Robert Greizinger, 39
rokov, zástupca riaditeľa a obchodu, Skoroceľová 2, 821 07 Bratislava;
20.11.2018 3. PhDr. Eva Samolejová MPH., 50 rokov, riaditeľka domova dôchodcov, Bratislava-Vrakuňa s.č. 14918
Volebný obvod č. 2: 1. Ing. Zuzana Schwartzová, 52 rokov, manažérka, Ráztočná 79, 821 07 Bratislava; 2. PhDr. Stanislav Bruna, 40 rokov, zástupca
starostu, odborník na eurofondy, Margarétová 19, 821 07 Bratislava; 3. Mgr. Zuzana Magálová, 42 rokov, občianska aktivistka, Priehradná 24E, 821 07
Bratislava; 4. Ing. Ladislav Kugler, 55 rokov, projektový manažér, Ráztočná 22A, 821 07 Bratislava; 5. JUDr. Marcel Boris, 39 rokov, advokát,
Kosodrevinová 25, 821 07 Bratislava
6. Mgr. art. Jana Némethová, 42 rokov, riaditeľka školy, Rajecká 3, 821 07 Bratislava
Volebný obvod č. 3: 1. Mgr. Miroslav Macko, 42 rokov, Key Account manager, Stavbárska 36, 821 07 Bratislava
Volebný obvod č. 4: 1. Ing. Soňa Svoreňová, 34 rokov, manažérka cestovnej agentúry, Toplianska 2, 821 07 Bratislava;
2. Andrej Ravasz, 36 rokov, živnostník, Rajecká 38, 821 07 Bratislava; 3. Mgr. Ondrej Hrivňák, 42 rokov, štátny zamestnanec, Slatinská 11, 821 07
Bratislava; 4. JUDr. Ing. Marek Zajíček, 41 rokov, obchodný riaditeľ, Ihličnatá 12, 821 07 Bratislava; 5. Lívia Benedeková, 41 rokov, prevádzkarka,
Toplianska 28, 821 07 Bratislava
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

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

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

2/I

Poverenie poslanca novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
20.11.2018
poveruje Ing. Zuzanu SCHWARTZOVÚ
zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v prípadoch podľa § 12 príslušných odstavcov zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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
zriadené komisie, vrátane zvolených predsedov zverejnené
na webovej stránke mestskej časti

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Voľba orgánov miestneho zastupiteľstva.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ volí podpredsedov a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
Komisie finančnej a podnikateľskej
doplňujúce resp. pozmeňujúce návrhy na úpravu
1. Mgr. Robert Greizinger, podpredseda; 2. JUDr. Ing. Marek Zajíček, člen; 3. Ing. Tomáš Galo, člen; 4. Mgr. Miroslav Macko, člen; 5. Ing. Ivo Nemčič,
platného dokumentu: „Postavenie a náplň práce komisií
člen komisie, neposlanec
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaKomisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Vrakuňa.“ boli schválené na rokovaní MZ 19/02/2019.
1. Mgr. Zuzana Magálová, podpredsedníčka; 2. Andrej Ravasz, člen; 3. Mgr. art. Jana Némethová, členka; 4. Lívia Benedeková, členka; 5. Andrea
vypustené zo sledovania
Kuglerová, členka komisie, neposlankyňa; 6. Róbert Martin Hudec, člen komisie, neposlanec
20.11.2018 Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
- zvolení podpredsedovia a členovia zriadených
1. PhDr. Stanislav Bruna, podpredseda; 2. JUDr. Marcel Boris, člen; 3. Ing. Ladislav Kugler, člen; 4. Ing. Soňa Svoreňová, členka; 5. Martin Varga, člen
komisií zverejnení na webovej stránke mestskej časti.
komisie, neposlanec; 6. Ing. Beata Kristínová, členka komisie, neposlankyňa; 7. Lenka Poláková, členka komisie, neposlankyňa; 8. Pavel Neština, člen
- Postavenie a náplň práce komisií Miestneho
komisie, neposlanec
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“
Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej
boli schválené uz. č. 39/III/2019 zo dňa 19.02.2019
1. Mgr. Miroslav Macko, podpredseda; 2. Mgr. Ondrej Hrivňák, člen
B/ žiada
predsedov zriadených komisií Miestneho zastupiteľstva Bratislava–Vrakuňa predložiť doplňujúce resp. pozmeňujúce návrhy na úpravu platného dokumentu:
„Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Číslo uzn.

3/I

4/I

zo dňa

UZNESENIE

Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a voľba ich predsedov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ zriaďuje komisie pri Miestnom zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v počte 4:
1. Komisiu finančnú a podnikateľskú
2. Komisiu pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
3. Komisiu výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
20.11.2018 4. Komisiu mandátovú, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnu
B/ volí predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:
1. Mgr. art Janu Némethovú - Komisie finančnej a podnikateľskej
2. PhDr. Evu Samolejovú, MPH. - Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
3. Mgr. Zuzanu Magálovú - Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
4. JUDr. Ing. Mareka Zajíčka - Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej

1

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE

5/I

Určenie počtu sobášiacich a voľba sobášiacich poslancov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ určuje sobášiacich poslancov v počte 4.
B/ volí sobášiacich poslancov
20.11.2018 1. Líviu BENEDEKOVÚ
2. Ing. Tomáša GALA
3. Mgr. Zuzanu MAGÁLOVÚ
4. Ing. Zuzanu SCHWARTZOVÚ

6/I

Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07
Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 15
ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo na návrh
starostu vymenúva a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SPOKOJNÉ
BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava
A/ schvaľuje
I. odvolanie
1. Ing. Ľubomíra Czaju, Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava, predsedu
2. Ing. Tomáša Gala, Brezová 8, 821 07 Bratislava
3. Ing. Ladislav Jedenástika, Toryská 30, 821 07 Bratislava
4. Gabrielu Olešovú, Kríková 3, 821 07 Bratislava
20.11.2018 5. Ing. Zuzanu Schwartzovú, Ráztočná 79, 821 07 Bratislava
z funkcie členov dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou k 01.12.2018.
II. voľbu
1. Ing. Tomáša Gala, Brezová 8, 821 07 Bratislava – predsedu
2. JUDr. Marcela Borisa, Kosodrevinová 25, 821 07 Bratislava
3. Ing. Pavla Kollára, Rajčianska 40, 821 07 Bratislava
4. Ing. Soňu Svoreňovú, Toplianska 2, 821 07 Bratislava
5. Ing. Bystríka Žáka, Majerská 43, 821 07 Bratislava
členov dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou od 01.12.2018.
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi, ako štatutárnemu zástupcovi spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07
Bratislava, aby rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijal rozhodnutie v
zmysle bodu A/ a po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra.

7/I

8/I

9/I

10/I

Termín zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
20.11.2018 schvaľuje termín zasadnutia:
1. Spoločnej komisie dňa 10.12.2018.
2. Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 18.12.2018.

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

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

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

rozhodnuttie jediného spoločníka o prijatí návrhu na
odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti BratislavaVrakuňa do orgánov spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE
s..r.o. schválené na rokovaní MZ. Zápis zmien členov
dozornej rady písomne podaný na OR SR v 12/2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
- rozhodnutie jediného spoločníka prijaté
- zápís do obchodnéo registra dňa 04.01.2019

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

-

-

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava, za
školský rok 2017/2018 zverejnená na webovej stránke MŠ
http://www.mskameliova.sk/prilohy/Sprava_o_VVC_2018.pd
f
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
správa zverejnená na webovej stránke školy

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Kríková 20, Bratislava, za školský
rok 2017/2018 zverejnená na webovej stránke MŠ
http://docs.wixstatic.com/ugd/0d3da4_323d335042cd40689e
a336d6046a549e.pdf
www.mskrikova.sk, v časti O našej MŠ.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
správa zverejnená na webovej stránke školy

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
podklady pre plat starostu odovzdané po podpísaní
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
uznesenia referátu PaM.
A/ prerokovalo výšku mesačného platu JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o
vypustené zo sledovania
20.11.2018 právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
B/ určuje JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona o platových pomerov starostov obcí a primátorov miest č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov plat v rozsahu plného úväzku mesačne o 30 % k minimálnemu platu 3 062,34 €, t. j. v celkovej výške 3 982 € s účinnosťou s účinnosťou od 01.12.2018 vyplácaný plat starostu v
súlade s uznesením
od 01.12.2018.
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava, za školský rok 2017/2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2017/2018,
20.11.2018
B/ žiada riaditeľku Materskej školy Kaméliová 10, 821 07 Bratislava zverejniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
materskej školy na obvyklom mieste a na webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2018.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Kríková 20, Bratislava, za školský rok 2017/2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy,
Kríková 20, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2017/2018,
B/ žiada riaditeľku Materskej školy Kríková 20, 821 07 Bratislava
20.11.2018
zverejniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy na obvyklom mieste a na webovom sídle školy najneskôr do
31.12.2018.
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Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

11/I

12/I

13/I

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnoSpráva o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava, za školský rok 2017/2018.
vzdelávacej činnosti Základnej školy Rajčianska 3,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Bratislava, za školský rok 2017/2018. zverejnená na
A/ schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej
webovej stránke ZŠ
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2017/2018,
20.11.2018
http://www.zsraba.edu.sk/doc/dokumenty/sprava-2017B/ žiada riaditeľku Základnej školy Rajčianska 3, 821 07 Bratislava zverejniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej
18.htm
školy na obvyklom mieste a na webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2018.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018 správa
zverejnená na webovej stránke školy

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Železničná 14,
821 07 Bratislava zverejnená v zákonom stanovenej
lehote (12.12.2018) na stránke školy
http://www.zszelba.sk/dokumenty a je prístupná aj na
obvyklom mieste v kancelárii školy.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
správa zverejnená na webovej stránke školy

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

V

15/II/2018
z 18.12.2018

-

-

úloha stála v zmysle Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5
bod 15
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Železničná 14, Bratislava, za školský rok 2017/2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej
20.11.2018 pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2017/2018,
B/ žiada riaditeľku Základnej školy Železničná 14, 821 07 Bratislava zverejniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
základnej školy na obvyklom mieste a na webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2018.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Žitavská 1, Bratislava, za školský rok 2017/2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1, 821 07 Bratislava v zriaďovateľskej
20.11.2018
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2017/2018,
B/ žiada riaditeľku Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava zverejniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej
školy na obvyklom mieste a na webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2018.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Žitavská 1,
Bratislava,
https://zs-zitavska.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=2

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 15/II/2018 z 18.12.2018
správa zverejnená na webovej stránke školy

Návrh ďalšieho postupu

Prijaté uznesenia č. 1/I/2018 - 13/I/2018 - celkom prijatých 13 uznesení

14/II

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
18.12.2018 písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa
konali dňa:
- 11.09.2018 pre volebné obdobie 2014 – 2018
- 20.11.2018 pre volebné obdobie 2018-2022.

15/II

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 331/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 333/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018,
390/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 406/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 413/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 415/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 419/XXV/2018 zo dňa
11.09.2018, 420/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 421/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 422/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 423/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 428/XXV/2018
zo dňa 11.09.2018, 432/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 1/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 2/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 3/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 5/I/2018 zo dňa 20.11.2018,
6/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 7/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 8/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 9/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 10/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 11/I/2018 zo dňa
20.11.2018, 12/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 13/I/2018 zo dňa 20.11.2018.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 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
18.12.2018 dňa 28.02.2017, 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, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 417/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 424/XXV/2018 zo dňa
11.09.2018, 425/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 426/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 427/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 429/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 430/XXV/2018
zo dňa 11.09.2018, 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 4/I/2018 zo dňa 20.11.2018.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 331/XX/2017 zo dňa 19.09.2017, 333/XX/2017 zo dňa 19.09.2017,
387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 390/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018, 406/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 413/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 415/XXIV/2018 zo dňa
26.06.2018, 419/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 420/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 421/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 422/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 423/XXV/2018
zo dňa 11.09.2018, 428/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 432/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 1/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 2/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 3/I/2018 zo dňa
20.11.2018, 5/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 6/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 7/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 8/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 9/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 10/I/2018 zo
dňa 20.11.2018, 11/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 12/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 13/I/2018 zo dňa 20.11.2018.
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

16/II

zo dňa

UZNESENIE

Kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa - Základnej školy Železničná 14 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie
1. Správu číslo 5/2018 o výsledku finančnej kontroly zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy Základnej školy Železničná 14
Bratislava, rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich, vrátane termínov ich plnenia.
B/ žiada
18.12.2018 1. Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku, zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov
ich plnenia v súlade s vydaným „Príkazom riaditeľky školy č. 1/2018 na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam zvereného majetku mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa do správy Základnej školy Železničná 14 Bratislava, rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaVrakuňa“ zo dňa 24.10.2018.“
2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku, zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane
termínov ich plnenia v súlade s vydanými „Opatreniami na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam zvereného majetku mestskej časti BratislavaVrakuňa do správy rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ listom č. 223010737/2018/STAR/LZ zo dňa
18.10.2018.

17/II

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
18.12.2018 plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2019.
B/ poveruje
Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

18/II

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
18.12.2018 schvaľuje
vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za obdobie september - december 2018 z maximálnej odmeny stanovenej
zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 €.
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Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Kontrola bola vykonaná v súlade § 20 ods. 5 písm.
a) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
čl. VI ods. 1 písm. a) “Pravidiel kontrolnej činnosti
miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa,“ schválené uznesením č.
179/XII/2016 (ďalej len „pravidlá“) a v súlade s
plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018,
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo
343/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej
stránke mestskej časti.
• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho
zastupiteľstva - predkladaná pravidelne.
• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 - predložená dňa
19.02.2019 - prijaté uz. č. 36/III/2019.
• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za II. polrok 2018 predložená dňa 19.02.2019 - prijaté uz. č. 37/III/2019.
• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 - prijaté uz. č. 83/VII/2019
zo dňa 25.06.2019.
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II.
polrok 2019 - prijaté uz. č. 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
• Priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - bude
predložené na rokovanie v 9/2019
• Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 - prijaté uz. č. 79/VII/2019
zo dňa 25.06.2019.
• Pokračovanie výkonu kontroly zvereného majetku mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovým
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa
zostáva v plnení k 24.09.2019

O

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
odmena vyplatená v mesiaci december 2018

V

35/III/2019
z 19.02.2019

Návrh ďalšieho postupu

-

-

ponechať
v sledovaní

O

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

19/II

20/II

21/II

zo dňa

UZNESENIE

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2019 - 2021.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 a
nasledujúce roky 2020-2021,
B/ schvaľuje
1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 9 984 645 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:
Ukazovateľ
Rozpočet 2019
Bežné príjmy
8 886 207 € Bežné výdavky
8 670 331 € Výsledok bežného rozpočtu 215 876 €
Kapitálové príjmy
1 007 446 € Kapitálové výdavky 1 165 430 € Výsledok kapitálového rozpočtu -157 984
Finančné operácie príjmové 90 992 Finančné operácie výdavkové 148 884 Výsledok finančných operácií
-57 892
Príjmy celkom 9 984 645
Výdavky celkom 9 984 645
Výsledok hospodárenia celkom 0
2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019
18.12.2018 3. použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2018 vo výške 78 801,50 Eur na zabezpečenie financovania odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná,
Bratislava, blok A a blok F
C/ berie na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020 a 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry,
D/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2019
2. zapojiť do rozpočtu v roku 2018 prostriedky rezervného fondu vo výške 78 801,50 € na financovanie odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná,
Bratislava, blok A a blok F
E/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 1. vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií,
2. vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný rok rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

A/ Odborné stanovisko predložené v zmysle § 18f
odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov - splnené
D/
1. rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
na rok 2019 správcom jednotlivých rozpočtových
prostriedkov vykonaný 2.1.2019
2. prostriedky rezervného fondu vo výške
78 801,50 € zapojené do rozpočtu v roku 2018 na
financovanie odstránenia havarijného stavu časti strechy
ZŠ Železničná, Bratislava, blok A a blok F
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- rozpis rozpočtu na rok 2019 vykonaný dňa
02.01.2019 a zo strany rozpočtových organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti osobne
prevzatý,
- zapojenie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na odstránenie havarijného stavu časti strechy
ZŠ Železničná vykonaný dňa 21.12.2018

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
B/ VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
13.12.2016 o určení výšky finančných
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
A/ schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
materskej školy a žiaka školského zariadenia v
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaBratislava-Vrakuňa a VZN mestskej časti
Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2017 zo dňa 12.12.2017 o
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 15.1.2019,
určení výšky finančných prostriedkov na
B/
žiada
JUDr.
Ing.
Martina
Kuruca,
starostu
18.12.2018
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej
časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v
vyhlásené a zverejnené na úradnej tabuli a web
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
stránke mestskej časti dňa 21.12.2018.
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej
vypustené zo sledovania
časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. VZN č. 2/2018 vyhlásené 21.12.2018, účinné od
4/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v
15.01.2019
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne:
- 19. februára 2019
- 16. apríla 2019
18.12.2018
- 25. júna 2019
- 24. septembra 2019
- 03. decembra 2019
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019.
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Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

harmonogram zasadnutí MZ na r. 2019 zverenený
na webovej stránke www.vrakuňa.sk po podpise
uznesenia.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
harmonotram zverejnený na webovej stránke
mestskej časti

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE

22/II

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dočasných komisií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa .
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/odvoláva
1. Ing. Ľubomíra Czaju z členstva v dozornej rade Športového klubu Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, IČO: 30 813 671.
2. Ing. Annu Murcinovú, Ing. Oľgu Kubalíkovú, Ing. Milana Šindlera a Mgr. Mareka Pospíchala z členstva v Komisii pre parkovaciu politiku.
B/ berie na vedomie
18.12.2018 1. Zriadenie Komisie pre koordináciu Eurofondov.
2. Členstvo Mgr. Ondreja Hrivňáka v dozornej rade Športového klubu Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, IČO: 30 813 671.
C/ schvaľuje
1. Komisiu pre parkovaciu politiku v zložení: Andrej Ravasz – predseda, členovia - Mgr. art. Jana Némethová, Ing. Soňa Svoreňová, Mgr. Miroslav Macko,
PhDr. Stanislav Bruna.
2. Členov Komisie pre koordináciu Eurofondov v zložení: PhDr. Stanislav Bruna - predseda, členovia - JUDr. Ing. Marek Zajíček, Ing. Soňa Svoreňová,
Mgr. Robert Greizinger, Mgr. Zuzana Magálová.

23/II

Odvolanie a voľba zástupcov v Radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/odvoláva
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Rady školy pri ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava
Ing. Ladislava Kuglera, Ing. Tomáša Gala, Ing. Michala Hrapka, Ing. Zuzanu Schwartzovú
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Rady školy pri ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava
PhDr. Stanislava Brunu, Bc. Mareka Pospíchala, Ing. Ľubomíra Czaju, Ing. Milana Šindlera
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Rady školy pri ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava
Bc. Mareka Pospíchala, Ing. Milana Šindlera, Mgr. Pavla Prikryla, Ing. Juraja Štubniaka
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Rady MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
PhDr. Stanislava Brunu, Mgr. Annu Murcinovú, Mgr. Pavla Prikryla, Ing. Oľgu Kubalíkovú
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z Rady MŠ Kríková 20, 821 07 Bratislava
18.12.2018
JUDr. Ing. Mareka Zajíčka, Mgr. Annu Murcinovú, Ing. Zuzanu Schwartzovú, Bc. Michala Behúňa,
B/ volí
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Železničná 14, 821 07 Bratislava
Ing. Tomáša Gala, Mgr. Roberta Greizingera, JUDr. Ing. Mareka Zajíčka, Ing. Zuzanu Schwartzovú
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava
PhDr. Stanislava Brunu, Mgr. art. Janu Némethovú, JUDr. Marcela Borisa, Mgr. Ondreja Hrivňáka
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava
Mgr. Miroslava Macka, Andreja Ravasza, JUDr. Ing. Mareka Zajíčka, Ing. Soňu Svoreňovú
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava
PhDr. MPH. Evu Samolejovú, Líviu Benedekovú, Ing. Ladislava Kuglera, Mgr. art. Janu Némethovú
• zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kríková 20, 821 07 Bratislava
Ing. Tomáša Gala, PhDr. MPH. Evu Samolejovú, Mgr. Zuzanu Magálovú, Ing. Zuzanu Schwartzovú.
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Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

Na základe výpisu z uznesenia č. 23/II/2018 o
odvolaní a voľbe zástupcov Rád škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti boli
vymenovaní noví členovia Rád škôl, riaditeľky
základných a materských škôl vymenovali nové
Rady škôl.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
v zmysle uznesenia riaditeľky vymenovalí
nových zástupcov v radách škôl

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

24/II

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
1. dotáciu vo výške 2 500,- € na finančnú pomoc pri realizácii premiér k 15. výročiu založenia súkromnej ZUŠ a podporu materiálno-technického vybavenia
(nákup farieb na scénu, mikroporty – Madona, kostýmy: farby na textil, biela elastická bavlna – kostýmy určené na ďalšie maľovanie (65ks), kostýmy ryby,
ježkovia (lycra, organza, kožušiny), plameniaci – 15 ks) Súkromnej základnej umeleckej škole, so sídlom Železničná 14, 821 07 Bratislava, zastúpenej
Mgr.art. Janou Némethovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti č. k.
2303/11222/2018/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa,
2. dotáciu vo výške 10 000,- € na materiálno-prevádzkové náklady - plyn, elektrina, voda, OLO, prenájom telocviční, havarijné, sanačné a režijné náklady,
modernizáciu športového vybavenia a plôch občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava,
zastúpenému Andrejom Ravaszom a Jakubom Morávekom, štatutárnymi zástupcami, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, na základe
žiadosti č. k. 2303/10890/2018/ŠKS/IM, zo dňa 23.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
c) dotáciu vo výške 2 500,- € na všeobecne prevádzkové náklady Mixklubu občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) so sídlom
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, zastúpenému PhDr. Nadeždou Feketeovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok
2019, na základe žiadosti č. k. 303/11149/2018/ŠKS/IM, zo dňa 29.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
d) dotáciu vo výške 1 000,- € na spotrebný zdravotnícky materiál, kúpu výučbového modelu Braden a buklety a informačné materiály s tematikou prvej
pomoci s logom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa organizácii Slovenský Červený kríž, územný
spolok Bratislava-mesto, so sídlom Miletičova 59, 821
09 Bratislava, zastúpenej Ing. Emíliou Uhrinovou, MPH, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe
žiadosti č. k. 2303/11178/2018/ŠKS/IM, zo dňa 29.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
e) dotáciu vo výške 2 000,- € na náklady spojené s Oslavami založenia Vrakune – náklady spojené s účasťou ostatných šermiarskych skupín, technické
zabezpečenie podujatia, doboví remeselníci a detské atrakcie, stredoveká hostina pre účinkujúcich, v nadväznosti na Jánsku pivnú slávnosť organizovanú
mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa občianskemu združeniu Skupina historického šermu SIC, so sídlom Kadnárová 27, 831 51 Bratislava, zastúpenému
Petrom Horvátom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti č. k. 03/11209/2018/ŠKS/IM, zo
dňa 31.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

A1/ 1. Súkromná základná umelecká škola: zmluva
č. 21/2019 podpísaná 24.01.2019
2. ŠK Vrakuňa: zmluva č. 240/2018 podpísaná
21.12.2018
3. DF SR: zmluva č. 19/2019 podpísaná
22.01.2019
4. Slovenský červený kríž, územný spolok
Bratislava-mesto: zmluva č. 14/2019 podpísaná
15.01.2019
5. Skupina historického šermu SIC: zmluva č. č.
25/2019 podpísaná 30.01.2019
C1/ úloha stála

18.12.2018 B /neschvaľuje

1. dotáciu vo výške 11 090,32 € na vybudovanie prekrytých terás pred triedami a spálňami a inštaláciu okenných slnečných clôn na všetkých oknách tried a spální
občianskemu združeniu rodičov pri MŠ Bodvianska, so sídlom Bodvianska 5083/4, 821 07 Bratislava, zastúpenému Ninou Rovenskou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti č. k. 2303/11224/2018/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2 dotáciu vo výške 1 000,- € na ubytovanie, stravu pre pozvaných zahraničných účastníkov, medaile, trofeje, vlajky, plagáty a reklamy v rámci konania 15. ročníka
"Memoriálu Štefana Matejíčka" v boxe občianskemu združeniu Box Club Slovakia so sídlom Hradská 31A, 821 07 Bratislava, zastúpenému Martinom Straszerom,
štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti č. k. 2303/10888/2018/ŠKS/IM, zo dňa 22.10.2018, v zmysle VZN č.
5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3. dotáciu vo výške 550,- € na putovné poháre, vecné ceny a občerstvenie v rámci konania Medzinárodnej súťaže nepočujúcich v športovom rybárstve občianskemu
združeniu Rybársky klub nepočujúcich – KOI, so sídlom Rajecká 32, 821 07 Bratislava, zastúpenému Luciou Mladou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti č. k. 2303/10774/2018/ŠKS/IM, zo dňa 22.10.2018, v zmysle VZN č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
4. dotáciu vo výške 500,- € na sociálno-rehabilitačné aktivity nepočujúcich, sociálne podujatia, rozvoj informovanosti nepočujúcich v posunkovej reči v sociálnej oblasti, v
oblasti zdravia a na trhu práce občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 so sídlom Haanova 10, 852 23 Bratislava, zastúpenému Ivetou Bačičovou,
štatutátrnou zástupkyňou z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, na základe žiadosti č. k. 2303/11131/2018/ŠKS/IM, zo dňa 29.10.2018, v zmysle VZN č.
5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
5. dotáciu vo výške 500,- € na pohonné hmoty na STREETWORK - terénnu sociálnu prácu s ľuďmi bez domova, občianskemu združeniu VAGUS, so sídlom Račianska 78,
831 02 Bratislava, zastúpenému Mgr. Sergejom Károm, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 na základe žiadosti, č. k.
2303/11280/2018/ŠKS/IM, zo dňa 02.11.2018 (dátum poštovej pečiatky 31.10.2018), v zmysle VZN č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
C/žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť:
a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania
daňového priznania
b) odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2018 prijímateľom dotácie na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. V prípade schválených dotácií preukázať vecné zhodnotenie použitia finančných prostriedkov na vykonanú činnosť v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s dopadom na mestskú časť.

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
1. zmluva č. 21/2019, pod.dňa 24.01.2019,
zver.28.01.2019
2 zmluva č 240/2018, pod.dňa 21.12.2018, zver.
08.01.2019
3. zmluva č. 19/2019, pod.dňa 22.01.2019, zver.
23.1.2019
4. zmluva č. 14/2019 pod.dňa 15.01.2019, zver.
17.1.2019
5. zmluva č. 25/2019, pod.dňa 30.01.2019, zver.
31.01.2019

Návrh ďalšieho postupu

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

25/II

Návrh Zásad poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na
zabezpečenie spoločného stravovania.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Zásady poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na
18.12.2018
zabezpečenie spoločného stravovania,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zverejniť Zásady poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na
zabezpečenie spoločného stravovania, spôsobom obvyklým.

Zásady o poskytovaní finančných príspevkov
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v
čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a na
zabezpečenie spoločného stravovania zverejnené
dňa 21.12.2018 na webovom sídle mestkej časti
Bratislava-Vrakuňa.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
schválené zásady, platné od 1.1.2019 zverejnené
na webovej stránke mestskej časti

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

26/II

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný
dôchodok.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poberajúcim predčasný,
invalidný alebo starobný dôchodok v reštauračných zariadeniach:
1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava
2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava
3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava
• za nasledovných podmienok:
1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok,
2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla,
18.12.2018
3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mestskej časti BratislavaVrakuňa,
4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej jednotky, a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej
objednávateľovi,
6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve,
7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov,
• s tým, že zároveň bude pokračovať výdaj stravy v Jedálni pre dôchodcov na Toplianskej ulici podľa zmluvných podmienok platných od 01.11.2018,
• stravník je povinný do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát sociálnych služieb spôsob stravovania na nasledujúci mesiac.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok uvedených v bode A/ tohto uznesenia.

Zmluvy o zabezpečení stravovania s reštauračnými
zariadeniami uzavreté:
1. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska
113, Bratislava č. zmluvy 1/2019 dňa 02.01.2019
2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5,
Bratislava č. zmluvy 2/2019 dňa 02.01.2019
3. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava č.
zmluvy 3/2019 dňa 02.01.2019
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
1. Reštaurácia Pod Agátom zmluva č. 1/2019
uzat. dňa 02.01.2019, zver. 08.01.2019
2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5,
zmluva č. 2/2019 uzat. dňa 02.01.2019, zver.
08.01.2019
3. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava
zmluva č. 3/2019 uzat. dňa 02.01.2019, zver.
08.01.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

27/II

Zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania na prevádzkovanie zberného dvora mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,
18.12.2018
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi po udelení súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zriadiť zberný dvor na
pozemkoch parc. č. 3167/3, 3167/4, 3168/10, 3168/11 k.ú. Vrakuňa na Majerskej ulici v Bratislave,
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vyčleniť v rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky na zriadenie zberného dvora na Majerskej ulici.

Zberný dvor na Majerskej ul. otvorený od 7.8.2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- uznesením č. 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019 bol o. i.
schválený návrh na vybudovanie nového strediska VPS na
Majerskej ulici na náklady nájomcu
- zberný dvor otvorený od 07.08.2019

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

28/II

Úprava pásma hygienickej ochrany okolo ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
zostáva v plnení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
mestská časť Bratislava-Vrakuňa listom č. 2496/2018A/schvaľuje podať návrh na príslušný stavebný úrad na vydanie územného rozhodnutia, ktorým sa upraví pásmo hygienickej ochrany Ústrednej čistiarne
182/1470/2019/SÚ/HAN zaslala dotknutým
18.12.2018 odpadových vôd v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k územnému konaniu,
B/ odporúča vlastníkom pozemkov Horné diely - východ požiadať príslušnú obec ako stavebný úrad, to znamená mestskú časť Bratislava-Vrakuňa o vydanie účastníkom oznámenie o začatí územného konania
vo veci úpravy pásma hygienickej ochrany ústrednej
územného rozhodnutia, ktorým sa zmení pásmo hygienickej ochrany okolo Ústrednej čistiarne odpadových vôd Bratislava-Vrakuňa.
čistiarne odpadových vôd

O

ponechať v sledovaní

O

Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE

8

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

29/II

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

nájom predĺžený do 31.12.2019, zmluva podpísaná
31.12.2018, zverejnená 10.1.2019
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
dodatok č. 1 ev. č. 5/2019 uzatvorený dňa
31.12.2018, zverejnený 10.01.2019

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

Prenájom časti betónovej plochy pod existujúcim predajným stánkom o výmere 5 m2 na Estónskej ul. v Bratislave, v prospech FO - podnikateľ:
Dušan Pažitka, Dopravná ul. č. 55, 831 05 Bratislava, IČO: 30 133 904, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
NZ uzatvorená zo strany nájomu dňa 02.01.2019 a
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
zo strany prenajímateľa dňa 08.01.2019, EČ MČ
A/ schvaľuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom časti betónovej plochy, ktorá je
11/2019, zverejnená dňa 15.01.2019.
súčasťou komunikácie III. triedy na Estónskej ul. v Bratislave o výmere 5 m2, nachádzajúcej sa pod existujúcim predajným stánkom, ako prípad hodný
vypustené zo sledovania
osobitného zreteľa v prospech žiadateľa FO - podnikateľ: Dušan Pažitka, IČO: 30 133 904, 831 05 Bratislava, Dopravná ul. č. 55, za týchto podmienok:
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
- predaj tlače – novín, časopisov, cigariet a tabakových výrobkov a doplnkového tovaru,
18.12.2018 - dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01.01.2019 – do 31.12.2023,
nájomná zmluva ev. č. 11/2019 uzatvorená dňa
- nájomné vo výške 50,00 Eur/m2/rok.
08.01.2019, zverejnená 15.01.2019,
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: pán Dušan Pažítka od roku 1993 užíva predmetný pozemok z dôvodu prevádzkovania predajného stánku za účelom predaja - splatnosť nájomného do 31.01.kalendárneho
tlače – novín, časopisov, cigariet a tabakových výrobkov a doplnkového tovaru. Predmetný stánok je vo výlučnom vlastníctve pána Dušana Pažitku
roka,
vybudovaný na základe rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná,
- cena nájmu na rok 2019 pripísaná na účet
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
mestskej časti 04.01.2019
V prípade ak nájomca nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve,
toto uznesenie stratí platnosť.

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Návrh na odpis pohľadávky dlžníka TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, IČO 35 972 807.
odpis pohľadávky evidovanej v účtovníctve mestskej
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje odpis pohľadávky evidovanej v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa voči spoločnosti TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová časti Bratislava-Vrakuňa voči spoločnosti TOMFIL,
s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, IČO 35
2, 811 09 Bratislava, IČO 35 972 807 v plnej výške 8 881,25 €, a to k 31.12.2018, pri trvalom upustení od jej vymáhania,
972 807 vykonaný k 31.12.2018 v plnej výške 8 881,25
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
€, rozpustenie vytvorenej opravnej položky k
vykonať odpis pohľadávky evidovanej v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa voči spoločnosti TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2,
31.12.2018.
18.12.2018
811 09 Bratislava, IČO 35 972 807 v plnej výške 8 881,25 €.
vypustené zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
- k 31.12.2018 rozpustená vytvorená opravná položka
v celkovej výške 8 881,25 €,
- odpis pohľadávky vo výške 8 881,25 € z účtovníctva
zaúčtovaný 31.12.2018

30/II

31/II

32/II

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov č. 12-2a na Toplianskej 5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3767, vo
vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, pre účely zriadenej Jedálne pre dôchodcov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 12-2a o výmere 55,20 m2, na prízemí, na Toplianskej 5 v Bratislave, súpisné číslo 13846, o
18.12.2018 veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5520/8165, evidované na LV č. 3767, k. ú. Vrakuňa, v zmysle
uzavretej zmluvy č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o. Vážska 1, Bratislava, pre účely zriadenej Jedálne a
výdajne stravy pre dôchodcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na dobu určitú do 31.12.2019, za cenu 370,00 Eur mesačne,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu uzatvoriť s vlastníkom priestorov dodatok č. 2 k nájomnej zmluve v súlade so znením v bode A/.

Žiadosť na predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 - zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim reklamným zariadením, na dobu
určitú v trvaní 1 roka, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve EČ MČ
neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r. o., so sídlom na Kopčianskej ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
442/2014, zverejnená pod č. 455/2014, podpísaný
A/ schvaľuje predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúceho sa na Ráztočnej ul. v Bratislave, pod existujúcim
zo strany mestskej časti dňa 08.01.2019 a zo strany
reklamným zariadením typu „V“, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
nájomcu dňa 24.01.2019, zverejnený dňa
znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na Kopčianskej ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717 za cenu 660,00
30.01.2019 pod EČ MČ: 13/2019.
Eur/rok na dobu určitú od 01.12.2018 v trvaní 1 roka.
vypustené zo sledovania
18.12.2018 Zdôvodnenie osobitného zreteľa : jestvujúce reklamné zariadenie je na časti pozemku umiestnené dlhodobo a je vo výlučnom vlastníctve uvedenej
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
spoločnosti, vybudovaný na základe rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná,
nájomná zmluva ev. č. 13/2019 uzatvorená dňa
B/odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 442/2014, zverejnenú pod číslom: 455/2014 zo
24.01.2019, zverejnená 30.01.2019,
dňa 05.12.2014 v platnom znení, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
- splatnosť nájomného do 31.01.2019,
V prípade ak nájomca dodatok k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom
- cena nájmu pripísaná na účet mestskej časti
zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
30.01.2019
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku pripraviť pasportizáciu reklamných zariadení v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom cenovej
regulácie.
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

33/II

zo dňa

UZNESENIE

Návrh na zmenu nájomcu nebytového priestoru – miestnosť č. 213, blok A/II. poschodie - školský bufet o celkovej výmere 15 m2 v objekte Základnej
školy, Železničná ul. 14 v Bratislave, evidovaného na LV č. 2764, k. ú. Vrakuňa, z dôvodu zmeny nájomcu z NIKA – SK, s.r.o., Čiližská 4, 821 07
Bratislava, IČO: 36 795 259 na Alexandru Malackú, Čiližská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 52 045 994, na dobu neurčitú od 1.1.2019.
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
zmenu nájomcu nebytového priestoru – miestnosť č. 213, blok A/II. poschodie – školský bufet, o celkovej výmere 15 m2 v objekte ZŠ na Železničnej ul. 14,
v Bratislave, súpisné číslo 8432, evidovaného na LV č. 2764, postaveného na pozemku parcelné č. 631/91, katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava –
mestská časť Vrakuňa, Okres Bratislava II, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, zvereného do správy protokolom č. 454/2013 zo dňa 18.6.2013
Základnej škole, Železničná 14 v Bratislave, z dôvodu zmeny nájomcu z NIKA – SK, s.r.o. Čiližská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 795 259 na Alexandru
Malackú, Čiližská 4, 821 07 Bratislava, IČO: 52 045 994, DIČ: 1076399753, na dobu neurčitú od 1.1.2019, za cenu nájmu 29,87 Eur/m2/rok, služby
spojené s užívaním nebytového priestoru 112,02 Eur/štvrťročne, za účelom predaja potravinárskych výrobkov a jednoduchého občerstvenia pre žiakov
základnej školy.
18.12.2018
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa: - konateľka terajšieho nájomcu pani Ľubica Malacká (blízka príbuzná) a budúci nájomca doteraz úzko
spolupracovali v zariadení školského bufetu,
- terajší nájomca prenecháva bezodplatne budúcemu nájomcovi všetko zariadenie a zostatkový tovar,
- predmet prenájmu sa nebude využívať na iný účel ako prevádzkovanie školského bufetu,
- predaj potravinárskych výrobkov a jednoduchého občerstvenia pre žiakov základnej školy je aj v záujme základnej školy, - prevádzkovanie školského bufetu
neovplyvňuje negatívne fungovanie a prevádzku základnej školy,- s doterajšou prevádzkovou činnosťou v tomto zariadení základná škola vyjadruje
spokojnosť,
B/ žiada Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku školy v súlade s bodom A/ uznesenia uzatvoriť Nájomnú zmluvu.
V prípade ak do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia nedôjde k uzatvoreniu Nájomnej zmluvy, toto uznesie stráca platnosť a účinnosť.

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Zmluva č. 82/2018 o nájme nebytového priestoru miestnosť č. 213, blok A/II.poschodie - školský
bufet, o celkovej výmere 15m2 , bola s nájomcom,
Alexandrou Malackou, Čiližská 4, 821 07
Bratislava, IČO: 52045994, podpísaná 21.12.2018
a zverejnená na webovom sídle školy 28.12.2018 .
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s
účinnosťou od 1.1.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 35/III/2018 z 19.02.2019
zmluva ev. č. 82/2018 podpísaná 21.12.2018,
zverejnená 28.12.2018

V

35/III/2019
z 19.02.2019

-

-

úloha stála v zmysle Rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa - čl. 5 bod 15
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Návrh ďalšieho postupu

Prijaté uznesenia č. 14/II/2018 - 33/II/2018 - celkom prijatých 20 uznesení

34/III

35/III

36/III

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
19.02.2019 berie na vedomie
písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa
konalo dňa 18.12.2018.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 281/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 282/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 363/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 379/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 417/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 424/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 425/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 426/XXV/2018 zo dňa
11.09.2018, 427/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 429/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 430/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 14/II/2018 zo dňa 18.12.2018,
15/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 16/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 18/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 20/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018,
22/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 23/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 25/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 26/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 29/II/2018 zo dňa 18.12.2018,
30/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 31/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 33/II/2018 zo dňa 18.12.2018.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017,
374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018,
19.02.2019 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 4/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 24/II/2018 zo dňa 18.12.2018,
27/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 32/II/2018 zo dňa 18.12.2018.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 281/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 282/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 363/XXI/2017 zo dňa
12.12.2017, 379/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 417/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 424/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 425/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018,
426/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 427/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 429/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 430/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 14/II/2018 zo
dňa 18.12.2018, 15/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 16/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 18/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 20/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 21/II/2018 zo
dňa 18.12.2018, 22/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 23/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 25/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 26/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 29/II/2018 zo
dňa 18.12.2018, 30/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 31/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 33/II/2018 zo dňa 18.12.2018.

19.02.2019

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018, predloženú v súlade s ustanovením § 18f ods.
1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Vypracovaná a predložená v zmysle § 18 ods. 1. písm.
e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a plánom kontrolnej činnosti na I.
polrok 2019 schválený uz. č. 17/II/2018 zo dňa
18.12.2018
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

37/III

38/III

39/III

40/III

41/III

42/III

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018.
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2018 číslo 2/2019.

Vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a plánom kontrolnej činnosti na na I. polrok
2019 schválený uz. č. 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Kontrola postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Detská herná zostava
z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“.
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní civilnej zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky: „Detská
herná zostava z agátového dreva do lesoparku v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ číslo 3/2019.

Dôvodom kontroly bol podnet, postúpený Úradom pre
verejné obstarávanie, odbor dohľadu, Ružová dolina 10, 820
05 Bratislava a doručený orgánu vnútornej kontroly dňa
04.01.2019. Kontrola bola vykonaná v nadväznosti na § 169
ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého: preskúmanie úkonov
kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán
vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté
oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

dokument pripravený na podpis a zverejnenie na
webovej stránke www.vrakuna.sk
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
dokumenty podpísané 19.02.2019 a zverejnené na
webovej stránke mestskej časti

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Dodatok č. 2 k „Zásadám odmeňovania volených a
menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa“ a úplné znenie Zásad odmeňovania volených
a menovaných predstaviteľov mestskej časti BratislavaVrakuňa zverejnené na www.vrakuna.sk.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
v zmysle schváleného dodatku bolo vydané úplné
znenie zásad odmeňovania, ktoré je zverejnené na
webovej stránke mestskej časti

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania
finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zo dňa
19.02.2019, č. uzn. 41/III/2019 zo dňa 19.02.2019 bolo
zverejnené spôsobom obvyklým po schválení
uznesenia.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
VZN č. 1/2019 s účinnosťou od 13.03.2019 vyhlásené
dňa 26.02.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

zo dňa

UZNESENIE

Návrh na schválenie „Postavenia a náplne práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh
Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“
19.02.2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní schvaľuje
dokument „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ a „Rokovací poriadok komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ s účinnosťou od 19.02.2019.

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa–
návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
19.02.2019
A/ schvaľuje Dodatok č. 2 k „Zásadám odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
vydať úplné znenie novelizovaných Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s
účinnosťou 19.02.2019.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
19.02.2019 B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .........../2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
12.12.2017.
VZN č. 2 /2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaA/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa 19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na
Vrakuňa vyhlásené 04.03.2019; zverejnené na webovej
území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa
stránke www.vrakuna.sk
19.02.2019 12.12.2017,
vypustené zo sledovania
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa 19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
VZN č. 2/2019 s účinnosťou od 19.03.2019 vyhlásené
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017.
dňa 04.03.2019
2. zverejniť na webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

43/III

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v
Na základe uznesenia MZ vypracovaná kúpna
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, Stanislavovi Stanislavskému a Helene Stanislavskej, obaja bytom Rajecká 26 v Bratislave.
zmluva a vklad do katastra exter. pracovníkom v
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje za podmienok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne zmysle mandátnej zmluvy. Žiadatelia boli písomne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
o výsledku uznesenia MZ informovaní listom č.
predpisov, uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom
313/3468/2019/PSM zo dňa 8.3.2019. Kúpna
spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovými domami prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku, k. ú. Vrakuňa,
zmluva podpísaná 12.6.2019, zverejnená dňa
pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu vlastníctva za cenu:
12.6.2019. Po úhrade kúpnej ceny bude podaný
Rajecká 22,24,26 súpisné číslo 8685 v Bratislave LV stavby č. 2746, LV pozemku č. 5078
návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
parcela číslo 491/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 218 m2, k.ú. Vrakuňa
vypustené zo sledovania
19.02.2019 parcela číslo 491/83, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 268 m2, k.ú. Vrakuňa
uznesením číslo 78/VII/2019 zo dňa 25.06.2019
parcela číslo 491/84, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, k.ú. Vrakuňa
- zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu ev.
parcela číslo 491/85, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 205 m2, k.ú. Vrakuňa
č. 91/2019 podpísaná 12.06.2019, zver.
parcela číslo 491/86, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 203 m2, k.ú. Vrakuňa
12.06.2019, kúpna cena uhradená na účet
1. 1. vchod Rajecká 26
mestskej časti 13.06.2019
P.č.
Typ Podl. č. Nadobúdateľ
Spoluvl.podiel na pozemku
Cena pozemku
1. 1. 1 Byt 7 74 Stanislav Stanislavský
1187/100000
653.67 EUR
- kúpna zmluva nebola podpísaná v lehote do 90
a manželka Helena Stanislavská rod. Hričáková
dní od schválenia uznesenia
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- vklad povolený pod V-19069/19 dňa
podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k bytu podľa časti A/ tohto uznesenia. V prípade ak kúpna
30.07.2019
zmluva nebude podpísaná kupujúcimi do 90 dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stráca platnosť.

44/III

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená s plynutím lehoty na
predkladanie súťažných návrhov od 11.3.2019 do 5.4.2019,
od 10.4.2019 -26.4.2019, od 7.5.2019-21.5.2019, od
23.5.2019-06.06.2019, v stanovenej lehote nebol predložený
žiadny súťažný návrh. Nová súťaž vyhlásená od 13.6.201930.6.2019. Do súťaže nikto nepodal súťažný návrh. Opätovne
vyhlásená súťaž v termíne od 2.7.2019-30.08.2019.
Obhliadka pozemkov vykonaná len 1x na požiadanie
záujemcu.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- súťaž vyhlásená dňa 08.03.2019 zverejnením na web
stránke od 11.3.2019 do 5.4.2019, do 05.04.2019 nebol
doručený žiadny návrh
- opakovane vyhlásená súťaž dňa 10.04.2019 od
10.04.2019 do 26.04.2019, do 26.04.2019 nebol doručený
žiadny súťažný návrh
- uz. č. 66/IV/2019 zo dňa 16.04.2019 bola schválená
úprava súťažných podmienok,
- súťaž vyhlásená 23.05.2019 zverejnením na webovej
stránke s podmienkami v súlade so schváleným uz. č.
66/IV/2019 s lehotou od 23.05.2019 do 06.06.2019, do
súťaže nebol predložený žiadny návrh
- opakovane súťaž vyhlásená od 13.06.2019 do 01.07.2019
s termínom predkladania do 28.06.2019
- posledná súťaž vyhlásená od 02.07.2019-30.08.2019, bola
vykonaná obhliadka pozemkov jednemu záujemcovi
- na rokovanie MZ 24.9.2019 predložený víťazný návrh
na schválenie prevodu

Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7 na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa,
evidované na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
formou obchodnej verejnej súťaže.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Hradskej ul. v Bratislave parciel registra „C“ KN:
- pozemok parc. č. 2576/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2,
- pozemok parc. č. 2576/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere 282 m2,
- pozemok parc. č. 2578, druh pozemku záhrady o výmere 554 m2,
- pozemok parc. č. 2579, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2,
o celkovej výmere 1286 m2, k. ú. Vrakuňa, každý evidovaný na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverené do
správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 89/91 zo dňa 01.10.1991, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 298 340,00 Eur, t.j. 231,99
19.02.2019
Eur/m2.
Hlavné stanovené kritériá: predaj všetkých štyroch pozemkov spoločne za stanovenú minimálnu kúpnu cenu,
- lehota na predloženie súťažných návrhov do 30 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia súťaže, - úhrada správnych poplatkov na vklad vlastníckeho práva
kupujúcim.
Kritéria hodnotenia: 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
pri splnení
stanovených kritérií v súťažných podmienkach,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na webovom sídle mestskej časti, úradnej tabuli mestskej časti a v jednom celoslovenskom denníku v súlade so zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zabezpečiť vyhodnotenie predmetnej súťaže za účasti troch poslancov miestneho zastupiteľstva a zodpovedných zamestnancov mestskej časti,
- po vyhodnotení súťaže predložiť víťazný súťažný návrh na schválenie prevodu vlastníctva miestnemu zastupiteľstvu.
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Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

O

Návrh ďalšieho postupu

-

-

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

45/III

Návrh na predaj 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, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 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, nachádzajúce sa vo vnútrobloku na Žitavskej v Bratislave, v
prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov stavba za kúpnu cenu 11 200,00 Eur, pozemok za kúpnu cenu 5 000,00 Eur, celkom 16 200,00 Eur,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
- majetok je pre mestskú časť prebytočný a nevyužiteľný,
19.02.2019
- 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 pôvodné okenné otvory 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, ktorý negatívne vplýva na bývanie,
- žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie objektu a pozemku pod objektom, ktorý na vlastné náklady zrekonštruuje,
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 číslo
03 01 00 10 18 zo dňa 09.04.2018.
V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim do 31.3.2019, toto uznesenie stráca platnosť.

Kúpna zmluva bola kupujúcim podpísaná dňa
28.3.2019, predložená 2.4.2019 na podpis starostovi
MČ, po obojstrannom podpise má kupujúci lehotu 30
dní na úhradu kúpnej ceny. Po úhrade kúpnej ceny a
potvrdení o prijatí platieb MČ a hlavnému mestu SR
Bratislava bol podaný do katastra návrh na vklad
nehnuteľností dňa 6.5.2019, vklad povolený dňa
30.5.2019, LV č. 6069. Prevod vlastníctva zrealizovaný.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 zo dňa 25.06.2019
- kúpna zmluva ev. č. 59/2019 podpísaná kupujúcim
28.3.2019, zverejnená 17.04.2019
- kúpna cena pre mestskú časť uhradená vo výške 9
720 € dňa 24.04.2019
- vklad do katastra povolený dňa 30.05.2019

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

46/III

B/ chodník pred bytovým domom na Rajčianskej ul. vybudovamná vsakovačka
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
opravu
časti
komunikácie
Anízová v rozsahu pozemku
Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k. ú. Vrakuňa k 31.12.2018 a návrh na opravy a údržbu komunikácií v mestskej časti
parc. č. 2374/6 - v zmysle objed. 305/2019 realizácia v
Bratislava-Vrakuňa.
8/2019, v sume 9 765 €
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
- opravu chodníka pred bytovým domom na
A/ berie na vedomie informáciu o majetkovoprávnom a technickom stave pozemných komunikácií nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. Rajčianskej 6 - v zmysle objed. 105/2019 realizovaný v
ú. Vrakuňa, k 31.12.2018,
3/2019 odvodňovací rigol,
B/schvaľuje
- opravu chodníkov a poškodených obrubníkov na
19.02.2019 prioritne na rok 2019:
Železničnej ulici po Topliansku ulicu - zaradená na rok
2020 - uz. č. 84//VII/2019,
- opravu časti komunikácie Anízová v rozsahu pozemku parc. č. 2374/6,
- vybudovanie parkoviska na Rajeckej ulici na pozemku
- opravu chodníka pred bytovým domom na Rajčianskej 6,
parc. č. 491/57 - v zmysle obj. 306/2019 realizovaná
- opravu chodníkov a poškodených obrubníkov na Železničnej ulici po Topliansku ulicu,
úprava spevnenej ploch v sume 4 323 € a dopravné
- vybudovanie parkoviska na Rajeckej ulici na pozemku parc. č. 491/57,
značenie v 8/2019 v sume 2 528 €,
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
C/ uz. č. 60/IV/2019 schválená o. i. aj kúpa časti
rokovať s vlastníkmi pozemkov pod komunikáciou Platanovou za účelom darovania pozemkov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
spozemkov pod komunikáciou na časti Platanovej zmluva ev. č. 96/2019 podpísaná a zverejnená dňa
13.06.2019
- vklad do katastra nehnuteľností povolený dňa 06.08.2019
pod V-19292/201919 na LV č. 3477.

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

47/III

Stanovisko MZ odoslané listom č. 420/3499/2019/PSM
Návrh na odpustenie nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi.
dňa14.3.2019, doručené a prevzaté dňa 19.3.2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
vypustené zo sledovania
neschvaľuje v súlade so znením článku 19 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do
19.02.2019
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, odpustenie pohľadávky voči p. Romanovi Rendekovi vo forme neuhradeného nájomného
- stanovisko zaslané listom č. 420/3499/2019/PSM/DU
v sume 615,04 Eur vzniknutého za obdobie od 15.8.2018 do 30.11.2018, vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. 162/2018 uzatvorenej dňa 15.8.2018, ktorej
zo dňa 08.03.2019, expedované dňa 15.03.2019,
predmetom nájmu bol areál tenisových kurtov na Bodvianskej ulici v Bratislave, zriadený na pozemku parc. č. 1168/1, evidovaný na LV č. 1095.
doručenka prevzatá dňa 19.03.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE
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Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

48/III

Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania
športového areálu - tenisových kurtov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie zámeru na vyhlásenie súťaže na prenájom
časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave o výmere 1470 m2, k. ú. Vrakuňa, na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu tenisových kurtov na dobu určitú 5 rokov, výška nájomného minimálne 1 500,00 Eur/rok,
hlavné kritérium súťaže:
- súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na dobu skutočného užívania športového areálu počas celého roka,
s podmienkami: uchádzač musí mať na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie,
- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať ku dňu podpísania zmluvy o nájme,
19.02.2019
- zabezpečí ako nájomca na vlastné náklady formou vloženia investícií do predmetu nájmu bez možnosti zníženia výšky nájomného za vložené investície údržbu a opravy športového areálu - tenisových kurtov 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 súťaž najneskôr do 30 dní od uvoľnenia športového areálu s podmienkami v súlade s bodom A/ tohto uznesenia na webovej stránke mestskej časti,
vo Vrakunských novinách a jednom celoslovenskom denníku,
- uzatvoriť zmluvu o nájme priamo s nájomcom, ktorý bude víťazom súťaže.

49/III

Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri
19.02.2019 uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
vydať a zverejniť na webovom sídle mestskej časti Smernicu upravujúcu záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
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Bývalému podnájomcovi tenisových kurtov BALTY bola zaslaná
výzva listom č. 411/1307/2019/PSM dňa 14.3.2019, prevzatý dňa
19.3.2019 na vypratanie a odovzdanie areálu bez možnosti ďalšieho
požadovania refundácie vložených pôvodných investícií. Do doby jeho
vypratania nebolo možné vyhlásiť súťaž na prenájom. K odovzdaniu
areálu došlo na základe podpísania protokolu o odovzdaní dňa
29.3.2019. Súťaž na predloženie návrhov na nájom športového areálu
bola vyhlásená od 1.4.2019 do 15.4.2019. Do súťaže bol podaný
jediný súťažný návrh spoločnosťou BALTY, ktorej bol predložený
návrh zmluvy dňa 24.5.2019. Súťažiaci návrh zmluvy neakceptoval doručný emailom dňa 9.6.2019, žiada uzatvoriť zmluvu až od
1.3.2020. Vyjadrenie MČ zo dňa 10.6.2019 - MČ pristúpi k zrušeniu
súťaže, nakoľko neboli splnené podmienky v súlade s vyhlásenou
súťažou. Ďalšie nakladanie bude v súlade s rozhodnutím MZ.
Súťažiaci bol listom č. 411/7236/2019/PSM dňa 14.6.2019, prevzatý
dňa 20.6.2019 vyrozumený o zrušení súťaže. O ďalšom nakladaní s
týmto areálom bude rokované na zasadnutí MZ v decembri 2019,
resp. v r. 2020.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- súťaž vyhlásená po protokolárnom odovzdaní areálu dňa
01.04.2019,
- v termíne predkladania návrhov bol dňa 15.04.2019 doručený
jeden súťažný návrh, ktorý spĺňal požadované kritéria,
- otváranie obálky a vyhodnotenia ponuky sa uskutočnilo dňa
13.05.2019 (viď zápisnica),
- komisia odporučila starostovi uzatvoriť nájomnú zmluvu na
nájom areálu so zapracovaním stanovených podmienok vopred
určených do danej súťaže, ktoré súťažiaci akceptoval podaním
súťažného návrhu,
- z dôvodu, že súťažiaci neakceptoval návrh nájomnej zmluvy
zmluva nebola podpísaná
- mestská časť listom č. 411/7236/2019/PSM zo dňa 14.06.2019
zaslala súťažiacemu vyrozumenie o zrušení súťaže

Smernica upravujúcu záväzné postupy mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov č. 04/PSM/2019 vydaná a
zverejnenná na webovom sídle www.vrakuna.sk.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
- smernica č. 04/PSM/2019 vydaná a zverejnená na
webovom sídlo mestskej časti
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

O

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

Návrh ďalšieho postupu

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

50/III

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Návrh na prevod vlastníctva majetku-akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo
vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa priamym predajom.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie zámeru prevodu vlastníctva majetku
obce - 50 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 993, Hodžova 11, 010 11 Žilina,
vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou priameho predaja za cenu najmenej vo výške 570,00 Eur za 1 akciu.
19.02.2019
2. Určuje členov výberovej komisie pre vyhodnotenie predmetnej súťaže z poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
- Mgr. art. Jana Némethová, predsedníčka; Mgr. Robert Greizinger, člen; JUDr. Marcel Boris, člen
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť:
- zverejnenie zámeru a vyhlásenie súťaže na priamy predaj predmetných akcií v súlade s bodom A/1 v termíne do 27.2.2019,
- vyhodnotenie súťaže výberovou komisiou v zmysle bodu A/2,
C/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
na základe odporúčania výberovej komisie podpísať zmluvu o prevode vlastníctva akcií s víťazom súťaže.

51/III

Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov k januáru 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019,
B/ schvaľuje zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle
príslušných vyhlásených výziev:
a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa
Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený
b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica
c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
19.02.2019
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku:
a) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie,
b) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení,
c) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
d) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie na vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z
rozpočtu na rok 2019,
e) zabezpečiť majetkovoprávny vzťah k nehnuteľnostiam, na ktorých sa budú projekty realizovať,
f) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe
harmonogramov príslušných výziev.

52/III

Informácia o identifikovaných záveroch administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek pre projekty ISRMO
realizovaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a o udelení finančnej korekcie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
19.02.2019 A/ berie na vedomie informáciu o identifikovaných záveroch administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek pre
vypracovanie projektových dokumentácií k projektom ISRMO realizovaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa v rokoch 2013 až 2015,
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte mestskej časti na rok 2019 vo výške finančnej korekcie 7 383,70 EUR.
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K prevodu akcií vypracovaný znalecký posudok na
stanovenie všeobecnej hodnoty, zámer predaja
zverejnený na úradnej webovom sídle mestskej časti a
dennej tlači, v lehote na predkladanie cenových ponúk
nebola predložená žiadna cenová ponuka, dňa
24.5.2019 Prima banka a.s. vyhlásila povinnú ponuku
na prevzatie emisie akcií za cenu 578,28 €/ 1 akcia,
výberová komisia odporučila prijať ponuku Prima
banky a podpísať zmluvu o prevode akcií, dňa
11.6.2019 podpísaná žiadosť a zmluva o obstaraní
predaja finančných nástrojov. Dňa 17.6.2019 predaj
akciíí vysporiadaný, prostriedky za akcie v sume
29 121 € pripísané na účet mestskej časti.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- dňa 11.06.2019 podpísaná žiadosť a zmluva o
obstaraní predaja finančných nástrojov
- cena za prevzatie emisie akcií pripísaná v
sume 29 121,30 € na účet mestskej časti dňa
17.06.2019

O

C/ d) prostriedky v sume 7 000,00 € vyčlenené v
rozpočte mestskej časti na rok 2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
1. Malodunajská cyklotrasa:
a) realizačná projekt. dokumentácia - rokovanie s
projektantom 37. týždni
b) stavebné povolenia - územné konanie od roku
2015, oznámenie o začatí stavebného konania
7.3.2017, v súčasnosti sa čaká na záväzné stanovisko
BVS
c) vypracovanie žiadosti o NFP následne po získaní
projekt. dokument. a záväzného stanoviska od BVS
e) v zmysle uz. č. 64/IV/2019 bola dňa 7.6.2019
podpísaná kúpna zmluva č. 90/2019, zverejnená
12.06.2019 spojená s kúpou pozemkov pre účely
Malodunajskej cyklotrasy, vklad do katastra
povolený dňa 19.07.2019
2. Vodozádržné opatrenia: uzneseniami č. 69/V/2019
a 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019 bolo schválené
pozastavenie realizácie projektu „Vodozádržné
opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

V

B/ Prostriedky vo výške finančnej korekcie
7 383,70 EUR uhradené z dôvodu termínu lehoty
splatnosti v mesiaci marec 2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019
- úhrada finančnej korekcie vykonaná dňa
11.03.2019

V

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

53/III

54/III

55/III

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

A/ Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
19.02.2019 berie na vedomie informáciu o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 a možnosti podania takejto žiadosti za účelom rozšírenia kamerového systému v lesoparku.

B/Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ poveruje JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
rokovať o možnostiach majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, na
19.02.2019
ktorých sa bude realizovať projekt Malodunajská cyklotrasa a pozemkov pre možné budúce verejné parkovisko,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
podať informáciu o výsledkoch rokovania Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

C/ Doplnenie člena Finančnej a podnikateľskej komisie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
19.02.2019
volí
Ing. Ľubomíra Czaju za člena, neposlanca Finančnej a podnikateľskej komisie.

V marci 2019 mestská časť podala žiadosť o poskytnutie
dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok
2019 na rozšírenie kamerového systému s kontinuálnym
monitorovaním a dôrazom na exponované lokality v mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa a to umiestnením ďalších 3 ks
kamier v lokalite „Lesopark.“
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- listom č. 343/3093/2019/RRŽP/EH zo dňa 01.03.2019
bola dňa 04.03.2019 podaná žiadosť o poskynutie dotácie
zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality - umiestnenie 3 kamier v Lesoparku
- k 10.09.2019 Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
neschvalovala dotácie z Výzvy vlády SR pre prevenciu
kriminality na rok 2019

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Na rokovanie MZ predložený návrh riešenia majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov formou kúpy v zmysle ponuky finančného
daru - doručená MČ dňa 13.3.2019 od spoločnosti Malý Dunaj
Development, j.s.a. Bratislava. V zmysle rokovania s PD PB bol dňa
20.3.2019 zaslaný - osobne doručený PD PB list 530/4899/2019 na
zaslanie písomnej ponuky na kúpnu cenu za pozemky pod budúcou
Malodunajskou cyklotrasou popri Ihličnatej ulici a pod budúcim
verejným parkoviskom na Amarelkovej ul. v Bratislave. Kúpna
zmluva č. 90/2019 podpísaná 7.6.2019, zverejnená 12.6.2019, vklad
do katastra nehnuteľností povolený dňa 19.7.2019 pod V-17898/19 na
LV č. 3040.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- na základe rokovaní bolo listom č. 530/4899/2019 /PSM
poľnohospodárske družstvo požiadané o stanovisko k odpredaju
pozemkov evidované na LV č. 5383
- stanovisko PD doručené dňa 03.04.2019
- v súlade s uznesením č. 64/IV/2019 bola podpísaná zmluva o
poskytnutí finanč. prostriedkov, ev. č. 93/2019 dňa 13.06.2019,
zver. 17.06.2019 s účelovým určením - kúpa nehnuteľnosti z
dôvodu zabezpečenia realizácie projektu Malodunajskej
cyklotrasy
- kúpna zmluva č. 90/2019 podpísaná 07.06.2019, zverejnená
12.06.2019,
- vklad do katastra povolený dňa 19.07.2019

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 57/IV/2019 z 16.04.2019

V

57/IV/2019
z 16.04.2019

-

-

úloha stála v zmysle Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 bod
15
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

Prijaté uznesenia č. 34/III/2019 - 55/III/2019 - celkom prijatých 22 uznesení

56/IV

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
16.04.2019
písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa
19.02.2019.
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, podpísané, účinné 16.04.2019 a
zverejnené na webovej stránke MČ.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

ponechať
v sledovaní

O

-

-

57/IV

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 4/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 24/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 32/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 34/III/2019 zo dňa
19.02.2019, 35/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 36/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 37/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 38/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 39/III/2019 zo dňa 19.02.2019,
40/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 41/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 42/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 46/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 47/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 49/III/2019 zo
dňa 19.02.2019, 51/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 52/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 55/III/2019 zo dňa 19.02.2019.
16.04.2019 2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo
dňa 27.02.2018, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 19/II/2018 zo
dňa 18.12.2018, 27/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 43/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 45/III/2019 zo dňa 19.02.2019,
48/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 50/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 53/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 54/III/2019 zo dňa 19.02.2019.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 365/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, 4/I/2018 zo dňa 20.11.2018, 24/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 32/II/2018 zo dňa
18.12.2018, 34/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 35/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 36/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 37/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 38/III/2019 zo dňa 19.02.2019,
39/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 40/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 41/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 42/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 46/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 47/III/2019 zo
dňa 19.02.2019, 49/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 51/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 52/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 55/III/2019 zo dňa 19.02.2019.

58/IV

16.04.2019

59/IV

Návrh na schválenie vrátenia zvereného majetku – nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v Bratislave, druh stavby – budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, popis stavby – klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku parc. č. 1225/2, zo správy mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
schvaľuje
vrátenie zvereného majetku, ktorý mestská časť Bratislava-Vrakuňa nepotrebuje na plnenie svojich úloh a to – nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v
16.04.2019
Bratislave, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby – klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku parc.
č. 1225/2, zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislavy v obstarávacej cene 189 973,09 Eur.
B/
žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zaslať Hlavnému mestu SR Bratislava spolu so žiadosťou o vrátenie aj Protokol o vrátení majetku podľa časti A tohto uznesenia zo správy mestskej časti BratislavaVrakuňa, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislava.

Žiadosť o odzverenie nehnuteľnosti zaslaná hlavnému
mestu listom č. 1657/6244/2019 dňa 14.5.2019, doruč.
17.5.2019. Prebiehajú rokovania na úrovni starostu MČ
a primátora hl.mesta. Zo strany hlavného mesta doteraz
nebolo na našu žiadosť odpovedané.
zostáva v plnení
- dňa 17.05.2019 listom
č. 1657/6244/2019/PSM/DU bola zaslaná žiadosť o
odzverenie nehnuteľnosti hlavnému mestu

O

60/IV

Návrh na kúpu stavieb komunikácií a pozemkov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od spoločnosti EFIM, s.r.o., Jánošíkova 530, 900 42 Dunajská
Lužná, IČO: 35 844 043
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
schvaľuje
kúpu stavieb komunikácií, spevnených plôch a pozemkov parc. registra „C“ parc. č. 3948/13 vo výmere 845 m2, parc. č. 3948/75 vo výmere 693 m2, 3948/77 vo výmere
61 m2, parc. č. 3948/328 vo výmere 47 m2, parc. č. 3948/332 vo výmere 60 m2, parc. č. 3948/364 vo výmere 24 m2, parc. č. 3949/11 vo výmere 166 m2, parc. č. 3949/13
vo výmere 5 m2, parc. č. 3956/9 vo výmere 228 m2, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3477 pod komunikáciami na časti Platanovej, Orgovánovej, Čakankovej a
16.04.2019 Orchideovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, od predávajúceho EFIM, s.r.o., Jánošíkova 530, 900 42 Dunajská Lužná,
IČO: 35 844 043, za kúpnu cenu 1,00 Eur a to za účelom ich majetkovoprávneho usporiadania s tým, že zriadené právo vybudovania a vedenia inžinierskych sietí na parc. č.
3948/68, druh pozemku orná pôda o výmere 518 m2 evidovaný na LV č. 3544 podľa V-928/03 zo dňa 26.2.2003 /vz 487/03/, prejde na mestskú časť Bratislava-Vrakuňa,
B/
žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- podpísať kúpnu zmluvu v termíne do 90 dní od prijatia uznesenia,
- po nadobudnutí vlastníckeho vzťahu k predmetu kúpy zabezpečiť evidenciu účelových komunikácií a zaradiť ich do správy.
V prípade ak kúpna zmluva nebude zo strany predávajúceho podpísaná v lehote do 60 dní od podpísania uznesenia, toto uznesenie stratí platnosť aj účinnosť.

Kúpna zmluva podpísaná dňa 13.6.2019, po
zverejnení bude podaný návrh na vklad do
katastra. Po zápise vkladu vlastníckeho práva MČ
zabezpečí zaradenie majetku do evidencie a zaradí
do výkonu správy komunikácií ako účelových vo
vlastníctve mestskej časti.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- kúpna zmluva ev. č. 96/2019 podpísaná dňa
13.06.2019, zverejnená 24.06.2019
- vklad do katastra nehnuteľností povolený dňa
06.08.2019 pod V-19292/201919 na LV č. 3477.

V

Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje
novelizáciu Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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78/VII/2019
z 25.06.2019

Návrh ďalšieho postupu

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

61/IV

62/IV

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Vysporiadanie pozemkov pod strediskom VPS na Ihličnatej ulici v Bratislave a návrh na vybudovanie nového strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej
ulici 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 pozemkov: - parc. č. 3435/13
vo výmere 341 m2, parc. č. 3435/14 vo výmere 31 m2, parc. č. 3435/15 vo výmere 225 m2, parc. č. 3435/16 vo výmere 102 m2, parc. č. 3435/17 vo výmere 39 m2,
parc. č. 3435/18 vo výmere 120 m2, parc. č. 3435/19 vo výmere 353 m2, parc. č. 3435/21 vo výmere 22 m2, parc. č. 3435/31 vo výmere 209 m2, parc. č. 3435/32 vo
výmere 11 m2, celkom vo výmere 1453 m2, nachádzajúcich sa na Ihličnatej ulici v Bratislave, ktoré tvoria areál súčasného strediska VPS, k. ú. Vrakuňa, evidované na liste
vlastníctva č. 2764 vo výlučnom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za účelom vybudovania verejného parku v rámci realizácie rozsiahlej investičnej výstavby na
Amarelkovej ulici v Bratislave spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, IČO: 50 852 230, na dobu určitú
30 rokov, za cenu nájmu v sume 1,00 Eur/rok, za podmienok vloženia hodnoty investícií na:
1. odstránenie všetkých stavieb na Ihličnatej 5-7 v Bratislave po získaní všetkých povolení spojených s ich odstránením na náklady nájomcu v hodnote vo výške min.
50 000,00 Eur:
- súpisné číslo 14 533 postavená na pozemku parc. č. 3435/19 - administratívna budova a sklad,
- súpisné číslo 14 495 postavená na pozemku parc. č. 3435/16 - objekt s bytom pre správcu,
- súpisné číslo 14 536 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - kotolňa,
- súpisné číslo 14 535 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - opravárenská dielňa,
- súpisné číslo 14 537 postavená na pozemku parc. č. 3435/21 – vodáreň,
16.04.2019 2. vybudovanie verejného parku v časti tejto lokality určenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a podľa vopred schváleného projektu po predchádzajúcom
vzájomnom odsúhlasení na náklady nájomcu vo výške min. 50 000,00 Eur,
3. vybudovanie nového strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej ulici v Bratislave (lokalita pri letisku), na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3168/10, 3168/11,
3168/12, 3167/3, 3167/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súčinnosti a s požiadavkami mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa na náklady nájomcu vo výške min. 100 000,00 Eur,
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
- vybudovanie verejne prístupného parku pre verejnosť,
- súčasné stredisko VPS nevyhovuje prevádzkovým, hygienickým a bezpečnostným normám,
- mestská časť nemá v rozpočte finančné prostriedky na vybudovanie nového strediska VPS a odstránenie týchto stavieb,
- vhodným riešením pre mestskú časť je vybudovanie nového strediska VPS v jednej lokalite pri novom Zbernom dvore na Majerskej ul.,
- nájomca predmetných nehnuteľností bude zmluvne zaviazaný, že vybuduje pre mestskú časť nové stredisko VPS a zberný dvor na Majerskej ulici v súčinnosti a v súlade s
požiadavkami mestskej časti a to na vlastné náklady v sume hodnoty vložených investícií min. 200 000,00 Eur,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- rokovať s nájomcom o podmienkach,
- zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 852 230
v súlade s bodom A/,
- podpísať nájomnú zmluvu v termíne do 90 dní od prijatia uznesenia s podmienkami uvedenými v bode A/ uznesenia,
- zabezpečiť vypracovanie jednoduchého projektu s rozpočtom na vybudovanie nového strediska VPS na Majerskej ul.

Návrh na odkúpenie priestorov chirurgickej ambulancie v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave v prospech podnájomcu MUDr. Jozefa
Mravíka, Rača 9988, 831 06 Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
neschvaľuje
16.04.2019
vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva nebytového priestoru - chirurgickej ambulancie v objekte Zdravotného strediska na Bebravskej 34 v Bratislave, súpisné číslo 8850,
evidovaný na LV č. 3017, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 118710870200 zo dňa
01.10.2002, postavený na pozemkoch parc. č. 3690/3, 3690/5, 3690/8 evidované na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava a na pozemkoch parc. č.
3690/4, 3690/6, 3690/7, ktoré nie sú evidované na liste vlastníctva, k. ú. Vrakuňa, v Bratislave v prospech MUDr. Jozefa Mravíka, Rača č. 9988, 83106 Bratislava.
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Príloha č. 3

STA
TUS
*/

Prebieha rokovanie so spoločnosťou Malý Dunaj
Development, j. s. a, Bratislava, v zmysle ktorého
sa dohodnú zmluvné podmienky a následne
uzatvorí zmluva v súlade s uznesením. Vzhľadom
k zložitosti prípravy podkladov, súhlasov,
rozhodnutí k vydaniu územného rozhodnutia pre
spoločnosť Malý Dunaj Development, j.s.a. nebola
podpísaná zatiaľ predmetná zmluva. Uvedené je
naďalej v štádiu vzájomného rokovania.
zostáva v plnení
v termíne do 90 dní od prijatia uznesenia nebola
podpísaná zmluva
odporúčam pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa" ktorý bude predmetom
schvaľovania na rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019 schváliť predĺženie termínu na
podpísanie nájomnej zmluvy

O

Vyjadrenie k žiadosti zaslané žiadateľovi v zmysle
uznesenia pod č. 396/1782/2019 zo dňa 9.5.2019,
odoslané 14.5.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- dňa 14.05.2019 bolo listom č.
396/1782/2019/PSM/DU zo dňa 09.05.2019 zaslané
vyjadrenie k žiadosti o odkúpenie nebytových
priestorov v zmysle uznesenia

V

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

78/VII/2019
z 25.06.2019

Návrh ďalšieho postupu

pri prerokovaní
materiálu "Kontrola
plnenia uznesení
mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa"
ktorý bude predmetom
schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva
dňa 24.09.2019 schváliť
predĺženie termínu
ponechať
v sledovaní

P/O

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

63/IV

Návrh na predĺženie doby nájmu na pozemky parc. č. 3392/8 a parc. č. 3392/9, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúce sa na
Dvojkrížnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v
prospech spoločnosti TERMMING, a. s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 58/2009 zo dňa
A/
schvaľuje
30.04.2009 bol podpísaný zo strany prenajímateľa dňa
predĺženie doby nájmu na pozemok registra „C“ parc. č. 3392/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (pod stavbou súpisné číslo 14054), o výmere 635 m2 a
29.04.2019, zo strany nájomcu dňa
pozemok registra „C“ parc. č. 3392/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (časť dvora) o výmere 142 m2, celková výmera spolu 777 m2, k. ú. Vrakuňa, evidované na
LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 11/94 zo dňa 15.4.1994, nachádzajúcich sa na 31.05.2019,zverejnený dňa 07.06.2019 pod evidenčným
číslom MČ: 80/2019.
Dvojkrížnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v
vypustené zo sledovania
prospech spoločnosti TERMMING, a.s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254 za týchto podmienok: doba nájmu určitá od 01. mája 2019 - do
16.04.2019 31. mája 2021, za cenu nájmu pod stavbou vo výške 11,00 Eur/m2/rok, t.j. 6.985,00 Eur/ročne, za cenu nájmu dvora vo výške 5,50 Eur/m2/rok, t.j. 781,00 Eur/ročne,
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
celkom 7.766,00 Eur/ročne.
- dodatok č. 1 k nájomnej zmluve, ev. č. 80/2019
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:Spoločnosť TERMMING, a.s., so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava,
IČO: 35 972 254 dlhodobo užíva a prevádzkuje uzatvorený dňa 31.05.2019, zverejnený 07.06.2019 na
stavbu „Kotolňa K – 122“, súpisné č. 14054, stavba postavená na pozemku registra „C“ parc. č. 3392/8 v súvislosti s výrobou, rozvodom a dodávkou tepla pre odberateľov v
dobu od 01.05.2019 - 31.05.2021,
mestskej časť Bratislava-Vrakuňa a pozemku, ktorý tvorí časť dvorného traktu. Predĺženie doby nájmu sa uzatvára z dôvodu užívania stavby postavenej na pozemku
- k 11.06.2019 uhradený II. štvrťrok, vrátane
prenajímateľa a prináležiacej časti dvora v súlade so zmluvou č. 67/2006 uzatvorenej na dobu určitú do 31.05.2021,
navýšenia za mesiac máj a jún 2019 v zmysle
B/
odporúča
dodatku
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 58/2009 zo dňa 30.04.2009 v platnom znení, v zmysle bodu A/ tohto
uznesenia. Termín: po podpise uznesenia MZ
V prípade ak nájomca nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí
platnosť.

64/IV

Ponuka finančného daru od spoločnosti Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 852 230, na kúpu
pozemkov registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č. 3411, parc. č. 3412 pre účely Malodunajskej cyklotrasy, verejné parkovisko pre vodákov na Amarelkovej ulici v
Bratislave a výrub stromov a kríkov pre cyklotrasu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
schvaľuje
1. v súlade s čl. 19 ods. 1 písm. v) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom
vlastným, schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 prijatie finančného daru vo výške 250 000,00
Eur od spoločnosti Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská časť Bratislava-Ružinov 821 09, IČO: 50 852 230, na kúpu pozemkov:
- registra „C“ parc. č. 886/155 vo výmere 1132 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 658/103,
- registra „C“ parc. č. 3411 vo výmere 1129 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 659,
- registra „C“ parc. č. 3412 vo výmere 1102 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“, parc. č. 659,
k. ú. Vrakuňa, evidované na liste vlastníctva č. 5383, vo vlastníctve PD Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11 Bratislava, IČO: 00 602 281 pre účely realizácie
projektu Malodunajskej cyklotrasy, verejného parkoviska pre vodákov a zriadenia otočky budúcej MHD na Amarelkovej ulici v Bratislave a na výrub stromov a kríkov pre
16.04.2019 cyklotrasu,
2. v súlade s bodom A/1 tohto uznesenia kúpu pozemkov v k. ú. Vrakuňa, evidované na liste vlastníctva č. 5383:
- registra „C“ parc. č. 886/155 vo výmere 1132 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 658/103,
- registra „C“ parc. č. 3411 vo výmere 1129 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“ parc. č. 659,
- registra „C“ parc. č. 3412 vo výmere 1102 m2, ktorý vznikne odčlenením od pozemku registra „E“, parc. č. 659,
od vlastníka PD Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11 Bratislava, IČO: 00 602 281, za kúpnu cenu v sume 231 572,00 Eur a úhradu poplatkov za geodetické
služby spojené s vypracovaním geometrického plánu a správne poplatky na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre
účely realizácie projektu Malodunajskej cyklotrasy, verejného parkoviska pre vodákov a zriadenie otočky budúcej MHD na Amarelkovej ulici,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- podpísať darovaciu zmluvu v súlade s bodom A/ 1. tohto uznesenia,
- zabezpečiť čerpanie finančného daru pre účely na ktorý boli poskytnuté,
- podpísať kúpnu zmluvu v súlade s bodom A/2. tohto uznesenia a to v lehote do 60 dní odo dňa obdržania finančného daru,
- kúpnu cenu a ostatné poplatky uhradiť z finančných prostriedkov získaných darom od spoločnosti Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 16, Bratislava – mestská
časť Bratislava-Ružinov 821 09, IČO: 50 852 230.

Zmluva podpísaná 13.6.2019, zverejnená dňa 17.6.2019 pod
číslom 93/2019. Finančné prostriedky použité v súlade s
účelom na odkúenie pozemkov v súlade s kúpnou zmluvou č.
90/2019, podpísaná dňa 7.6.2019, zverejneá dňa 12.6.2019,
vklad do katastra nehnuteľností povolený dňa 19.7.2019 pod
V-17898/19 na LV č. 3040. Finančný príspevok vo výške
250 0000,- Eur, použitie na kúpu pozemkov vo výške 231
572,- Eur, úhrada GP č. 33/2019 v sume 590,40 Eur,
zostávajúce finančné prostriedky vo výške 17837,60 Eur
budú účelovo využité pre účely na ktorý boli v zmysle
Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 93/2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov, ev. č. 93/2019
podpísaná 13.06.2019, zver. 17.06.2019 s účelovým
určením - kúpa nehnuteľnosti z dôvodu zabezpečenia
projektu Malodunajskej cyklotrasy a prípravy územia pre
cyklotrasu najneskôr do 31.08.2019,
- kúpna zmluva č. 90/2019 podpísaná 07.06.2019,
zverejnená 12.06.2019,
- vklad do katastra povolený dňa 19.07.2019
- na septembrové zastupiteľstvo sa mestská časť zaviazala
predložiť návrh na zriadenie vecného bremena v
nevyhnutnom rozsahu na nehnuteľnostiach za účelom
realizácie výstavby verejného parkoviska pre vodákov a
zriadenie otočky budúcej MHD na Amarelkovej

65/IV

Energetický audit v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a v ostatných objektoch v správe resp. vlastníctve
mestskej časti
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
schvaľuje
Zámer energeticky zhodnotiť budovy v správe resp. vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zabezpečiť vypracovanie certifikácie jednotlivých budov t.j.
16.04.2019
energetický certifikát, ktorý zhodnotí aktuálny stav a navrhne úpravy na zlepšenie energetickej hospodárnosti (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie/chladenie,
osvetlenie).
B/
žiada
Ing.Adamovičovú Lýdiu, prednostku
vyčleniť na obstaranie energetického auditu v rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky po vyhodnotení 1. rozpočtového polroka.

zostáva v plnení
finančné prostriedky v rozpočte na rok 2019
neboli zatiaľ vyčlenené
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

66/IV

67/IV

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Úprava súťažných podmienok vyhlásených uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.44/III/2019 zo dňa 19.2.2019 .
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A.
schvaľuje
úpravu požadovaných náležitosti súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Hradskej ul. v
Bratislave parciel registra „C“ KN: - pozemok parc. č. 2576/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2 , - pozemok parc. č. 2576/7, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 282 m2 , - pozemok parc. č. 2578, druh pozemku záhrady o výmere 554 m2 , - pozemok parc. č. 2579, druh pozemku záhrady o
výmere 328 m2 , o celkovej výmere 1 286 m2 , k. ú. Vrakuňa, každý evidovaný na LV č. 1517, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 89/91 zo dňa 01.10.1991 nasledovne:
pôvodný bod 4. 5.
„Spôsob a lehota úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy
oboma zmluvnými stranami, a to na základe kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej
16.04.2019
ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.“
sa nahrádza textom:
„Spôsob a lehota úhrady kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia, najneskôr do 31.12.2019. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.“
B.
žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
ak do termínu na predloženie súťažných návrhov vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže nebude doručený žiadny súťažný návrh, opätovne vyhlásiť novú
obchodnú verejnú súťaž s úpravou v súlade s bodom A/ tohto uznesenia na webovom sídle mestskej časti, úradnej tabuli mestskej časti a v jednom
celoslovenskom denníku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Súťažné podmienky v OVS boli upravené v zmysle prijatého
uznesenia vo vyhlásenej súťaži v termínoch od 7.5.201921.5.2019, 23.5.2019-6.6.2019 a v ďalšej OVS od 13.6.2019.
Do súťaže nebol podaný žiadny súťažný návrh. Nová súťaž
vyhlásená v termíne od 2.7.2019-30.8.2019. Obhliadka
pozemkov vykonaná len 1x na požiadanie záujemcu.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
-súťaž vyhlásená 23.05.2019 zverejnením na webovej
stránke s podmienkami v súlade so schváleným uzesením s
lehotou od 23.05.2019 do 06.06.2019
- do súťaže nebol predložený žiadny návrh
- opakovane súťaž vyhlásená od 13.06.2019 do 01.07.2019
s termínom predkladania do 28.06.2019
- opakovane súťaž vyhlásená od 13.06.2019 do 01.07.2019
s termínom predkladania do 28.06.2019
- posledná súťaž vyhlásená v termíne od 02.07.201930.08.2019, na požiadanie bola vykonaná obhliadka
pozemkov jednemu záujemcovi
- na rokovanie MZ 24.9.2019 bude predložený víťazný
návrh na prevod

Stanovisko k zriadeniu vecného bremena.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
žiada
- listom č. 666/5816/2019/STAR/LZ zo dňa 24.04.2019
1. JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
požiadaný primátor hlavného mesta, aby v prípade
aby nevydal súhlasné stanovisko s prenájmom pozemku hl. mesta SR Bratislavy, resp. so zriadením vecného bremena (právo prechodu a prejazdu pre SHF DEVELOPMENT
riešenia vydal magistrát nesúhlasné stanovisko
16.04.2019
v lokalite Hradská ulica) na úpravu existujúceho vjazdu k plánovanej stavbe.
- dňa 29.05.2019 doručená odpoveď, zaev. pod č. 6835 s
oznámením, že bol postúpený z dôvodu príslušnosti sekcii
2. JUDr. Martina Kuruca, starostu a Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu
správy nehnuteľnosti magistrátu hlavného mesta SR
aby, ako poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, nesúhlasili so zriadením prenájmu, resp. vecného bremena v zmysle bodu 1 a za takéto uznesenie
Bratislavy
na Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy nehlasovali.

Prijaté uznesenia č. 56/IV/2019 - 67/IV/2019 - celkom prijatých 12 uznesení
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Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

68/V

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 16.5.2019 s
lehotou predloženia súťažných návrhov do 7.6.2019. V
stanovenej lehote nebol predložený žiadny súťažný návrh,
Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a
obhliadka bytu bola s uchádzačom vykonaná len v jednom
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3034, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej
prípade. Súťaž bola opätovne vyhlásená od 14.6.2019 do
republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže.
30.6.2019. Do súťaže bol podaný jeden súťažný návrh,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
vyhodnotenie súťaže 4.7.2019, prevod vlastníctva schválený
A/
schvaľuje
uzn. č. 100/VIII/2019 dňa 01.08.2019, zložená kaucia na účet
v súlade so znením ust. § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
MČ, návrh kúpnej zmluvy predložený na podpis kupujúcej
nehnuteľností:
dňa 12.8.2019. Po podpise KZ má súťažiaci povinnosť
- trojizbový byt č. 8, o výmere 63,46 m2 v bytovom dome na Jedľovej č. 2, 4, 6, 8 v Bratislave, súpisné číslo 8597, vo vchode Jedľová č. 2, na 5. podlaží (4. poschodie),
uhradiť kúpnu cenu do 30 dní vo výške 60 % kúpnej ceny
postavený na pozemkoch registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14,
MČ Bratislava-Vrakuňa, 40 % na účet hlavného mesta SR
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti podielu 6346/696561,
Bratislava v súlade so štatútom hlavného mesta SR
14.05.2019 - spoluvlastnícky podiel k pozemkom registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14 o veľkosti 6346/696561, evidované Okresným úradom
Bratislava.
Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3034, katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II, vo vlastníctve hlavného mesta
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
Slovenskej republiky Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
- súťaž vyhlásená od 20.05.2019 do 07.06.2016 zverejnená
za minimálnu kúpnu cenu vo výške 95 000,00 Eur.
na webovej stránke dňa 16.05.2019
B/
žiada
- v lehote nebol doručený žiadny súťažný návrh
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- opakovane vyhlásená súťaž od 13.06.2019 do 01.07.2019
- vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a v jednom celoslovenskom
zverejnená na webovej stránke dňa 14.06.2019
denníku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- do súťaže predložený jeden súťažný návrh
- zabezpečiť vyhodnotenie predmetnej súťaže za účasti troch poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zodpovedných zamestnancov mestskej - súťažný návrh prevodu vlastníctva schválený uznesením
časti Bratislava-Vrakuňa,
č. 100/VIII/2019 dňa 01.08.2019
- kúpna zmluva ev. č. 144/2019 podpísaná dňa 21.08.2019,
- po vyhodnotení súťaže predložiť víťazný súťažný návrh na schválenie prevodu vlastníctva Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
zverejnená 26.08.2019
- kúpna cena na účet mestskej časti pripísaná dňa
26.08.2019

69//V

Ponuky vyhodnotené výberovou komisiou dňa 3.6.2019.
Výberová komisia odporučila schváliť
prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 218
Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektu DANUBE BIKE&BOAT – „MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej
336,39,- € s lehotou splatnosti do jedného roka od
ul. – most cez Malý Dunaj“ a „Oddychová zóna pri cyklotrase Vrakuňa, Bratislava“
Všeobecnej úverovej banky a. s. na financovanie realizácie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru
A/
schvaľuje
„Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a
a) prijatie preklenovacieho úveru do výšky celkom 218 336,39 € ako návratných zdrojov financovania projektu DANUBE BIKE&BOAT, z toho na:
Blankozmenkou“ a požiadať JUDr. Ing. Martina Kuruca,
- projekt ODDYCHOVÁ ZÓNA PRI CYKLOTRASE do 94 609,39 €
starostu,o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody
- projekt MALODUNAJSKÁ CYKLOTRASA Úsek od ukončenia Ihličnatej ul.- most cez Malý Dunaj do 123 727,00 €
o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou so
14.05.2019 b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcii v zložení:
Všeobecnou úverovou bankou, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90
1. Mgr. Robert Greizinger
Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811. Úverová
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
zmluva uzatvorená dňa 23.8.2019. Zahájené čerpanie úveru.
3. Ing. Katarína Hillerová
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
B/
odporúča
- uz. č. 86/VII/2019 zo dňa 25.06.2019 schválený
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
terminovaný úver maximálne do výšky 218 336,39 €
pozastaviť realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
- zmluva o termínovanom úvere ev. č. 142/2019
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 51/II/2019 zo dňa 19.02.2019.
uzatvorená dňa 23.08.2019, zverejnená 26.08.2019
- dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
uzatvorená dňa 23.8.2019, zverejnená 26.08.2019
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Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

70/V

71/V

72/V

73/V

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“, „Vybudovanie
odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
schvaľuje
a) prijatie preklenovacieho úveru do výšky celkom 539 399,50 € ako návratných zdrojov financovania projektov – „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská BratislavaVrakuňa“, „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ a „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ nasledovne:
1. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“ – do výšky 179 367,80 €
2. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ – do výšky 179 626,43 €
14.05.2019 3. projekt „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ – do výšky 180 405,18 €
b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcii v zložení:
1. Mgr. Robert Greizinger
2. JUDr. Ing. Marek Zajíček
3. Ing. Katarína Hillerová.
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
pozastaviť realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 51/II/2019 zo dňa 19.02.2019.

Výberová komisia vyhodnotila ponuky predložené
bankami a odporučila schváliť
prijatie termínovaného úveru od Všeobecnej úverovej
banky a. s. na financovanie realizácie projektu Ućebne
ZŠ a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom
práve k blankozmenke a Blankozmenkou“ a požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,o uzavretie zmluvy
o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke a blankozmenkou so VUB, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155,
DIČ: 2020411811.
zostáva v plnení
schválenie prijatia termínovaného úveru, vrátane
stanoviska kontrolórka k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania nebol
predmetom rokovania zastupiteľstva

O

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa v článku 69 dopĺňa nový odsek (4) vo veci vymedzenia pôsobnosti
mestskej časti v súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
súhlasí
s návrhom Dodatku č. ...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava z ...... 2019, ktorým sa v článku 69 dopĺňa nový odsek (4) vo veci vymedzenia pôsobnosti
14.05.2019 mestskej časti v súvislosti so zriadením nízko emisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší bez pripomienok.
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy.

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
doručené osobne pod č. 348713 dňa 22.05.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- listom č. 1684/6530/2019/VV/XD bol výpis
uznesenia dňa 22.05.2019 osobne podaný do
podatelne magistrátu

V

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z
výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú
časť.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
nesúhlasí
14.05.2019 s návrhom Dodatku č. ...... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava z ...... 2019, ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z
výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť.
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
doručené osobne pod č. 348708 dňa 22.05.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- listom č. 1684/6530/2019/VV/XD bol výpis
uznesenia dňa 22.05.2019 osobne podaný do
podatelne magistrátu

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
doručené osobne pod č. 348711 dňa 22.05.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- listom č. 1684/6530/2019/VV/XD bol výpis
uznesenia dňa 22.05.2019 osobne podaný do
podatelne magistrátu

zo dňa

UZNESENIE

Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2019 z....2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
nesúhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ... 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,
B/
žiada
Ing. arch. Matúša Valla, primátora hlavného mesta SR Bratislavy
14.05.2019 - zabezpečiť dopracovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na základe pripomienok
mestských častí Bratislavy a verejnej diskusie,
- predložiť nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy na opätovné pripomienkovanie mestským častiam Bratislavy v termíne september
2019.
C/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

Prijaté uznesenia č. 68/V/2019 - 73/V/2019 - celkom prijatých 6 uznesení
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

ponechať
v sledovaní

O

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

74/VI

75/VI

76/VI

zo dňa

UZNESENIE

Návrh na prerokovanie dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z
výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú
časť.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
súhlasí
03.06.2019 s návrhom Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava z ...... 2019 ktorým sa v článku 91 dopĺňa odsek (4), týkajúci sa rozdelenia príjmov z
výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií I. až IV. triedy medzi hlavné mesto a príslušnú mestskú časť bez
pripomienok.
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.
Návrh na prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ... 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel s
pripomienkami:
- Zvýšiť benefit rezidentských kariet (2 – 4 hodiny) za príplatok k rezidenčnej karte.
- Zvýhodniť držiteľov rezidenčných kariet I, II, III pri kúpe ročnej električenky.
- Navrhujeme novú „rodinnú parkovaciu kartu“, ktorá bude platná pre prvú rezidenčnú kartu (6. hodín).
03.06.2019 - Požadujeme, aby spoj linka 78 premávala aj cez víkendy, upraviť časové pásma, aby bola lepšia možnosť prestupu.
- Upraviť bonusové karty na 4. hodiny.
- Ak mestská časť Bratislava-Vrakuňa prejaví záujem o zapojenie sa do parkovacej politiky, zapojí sa do parkovacej politiky v čase, ktorý určí mestská časť BratislavaVrakuňa, nie hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy.
- Do spustenia parkovacej politiky hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zabezpečí dostatok parkovacích miest v zóne parkovania.
- Zosúladiť cenu všetkých rezidenčných kariet na jednu sumu.
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/
súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej
03.06.2019 republiky Bratislavy
B/
odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy . T: po podpise uznesenia

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
odoslané dňa listom číslo 1755/7047/2019/VV/SD
zo dňa 05.06.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- dňa 07.06.2019 odoslaný listom č.
1755/7047/2019/VV/SD zo dňa 05.06.2019 výpis
uznesenia

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
odoslané dňa listom číslo 1755/7047/2019/VV/SD
zo dňa 05.06.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- dňa 07.06.2019 odoslaný listom č.
1755/7047/2019/VV/SD zo dňa 05.06.2019 výpis
uznesenia

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

Stanovisko MZ primátorovi Hlavného mesta SR
odoslané dňa listom číslo 1755/7047/2019/VV/SD
zo dňa 05.06.2019.
vypustené zo sledovania
uznesením číslo 78/VII/2019 z 25.06.2019
- dňa 07.06.2019 odoslaný listom č.
1755/7047/2019/VV/SD zo dňa 05.06.2019 výpis
uznesenia

V

78/VII/2019
z 25.06.2019

-

-

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

V

Návrh ďalšieho postupu

Prijaté uznesenia č. 74/VI/2019 - 76/VI/2019 - celkom prijaté 3 uznesenia

77/VII

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
25.06.2019 písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konali dňa:
- 16.04.2019
- 14.05.2019 v mimoriadnom termíne
- 03.06.2019 v mimoriadnom termíne

23

úloha stála v zmysle Rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaVrakuňa - čl. 5 bod 15
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019

O

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2014-2018, 2018-2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 43/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 45/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 56/IV/2019 zo dňa 16.04.2019,
57/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 58/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 60/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 62/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 63/IV/2019 zo dňa
16.04.2019, 71/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 72/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 73/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 74/VI/2019 zo dňa 03.06.2019, 75/VI/2019 zo dňa
03.06.2019, 76/VI/2019 zo dňa 03.06.2019.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018,
25.06.2019 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 17/II/2018
zo dňa 18.12.2018, 27/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 48/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 50/III/2019
zo dňa 19.02.2019, 53/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 54/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 59/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019,
64/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 66/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 67/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 68/V/2019 zo dňa
14.05.2019, 69/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 43/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 45/III/2019 zo dňa 19.02.2019,
56/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 57/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 58/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 60/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 62/IV/2019 zo dňa
16.04.2019, 63/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 71/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 72/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 73/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 74/VI/2019 zo dňa
03.06.2019, 75/VI/2019 zo dňa 03.06.2019, 76/VI/2019 zo dňa 03.06.2019.

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

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

V

Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.
25.06.2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 4/2019 - poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2018.

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 2 písm. d)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok
2019, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 17/II/2018 zo dňa
18.12.2018.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

80/VII

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
25.06.2019 A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2019.
B/ poveruje Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

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 2019.
• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa za rok 2020-2022.
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I.
polrok 2020.
• Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich
z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.
• Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti BratislavaVrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj.
zostáva v plnení

O

ponechať
v sledovaní

O

81/VII

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
25.06.2019
schvaľuje vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za obdobie január - jún 2019 z maximálnej odmeny stanovenej
zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 €.

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

78/VII

79/VII
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návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019

Odmena miestnej kontrolórke za obdobie I.
polroka 2019 vyplatená v zmysle prijatého
uznesenia.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

Príloha č. 3

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

82/VII

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa ...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
25.06.2019
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
2. zverejniť Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

VZN č. 3/2019 zo dňa 25.6. 2019 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa
vyhlásené a zverejnené 9.7.2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019
VZN č. 3/2019 vyhlásené dňa 09.07.2019

83/VII

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
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
31.12.2018
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018.
B/ schvaľuje
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018, ktorý vykazuje:
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy 8 553 473,87 €; Bežné výdavky 8 315 266,44 €; Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok 238 207,43 €
25.06.2019 Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy 206 933,41 €; Kapitálová výdavky 459 040,08 €; Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 252 106,67 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 13 899,24 €
Nedočerpané účelové finančné prostriedky
- 148 338,72 €
Výsledok hospodárenia po úprave – schodok
- 162 237,96 €
Finančné operácie príjmové 298 995,05 €; Finančné operácie výdavkové 136 352,68 €; Rozdiel finančných operácií 162 642,37 €
Výsledok hospodárenia celkom
404,41 €
4. Usporiadanie výsledku 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 404,41 €.
6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019.

84/VII

Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
1. návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na obdobie rokov 2020-2024
2. finančné prostriedky získané v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa účelovo viazať do
lokalít /konkrétnych ulíc/, v ktorých bol poplatok vyrubený.
3. V prípade získania finančných prostriedkov z iných zdrojov (dotácie, alebo ušetrenie finančných prostriedkov pri verejných súťažiach oproti predpokladaným nákladom)
25.06.2019 presunúť jednotlivé projekty do realizácie na základe návrhu zmeny rozpočtu.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
aby obnovu povrchov komunikácií a chodníkov nerealizoval na komunikáciách
- nezaradených v sieti miestnych komunikácii,
- zo stany hlavného mesta SR Bratislavy nezverených do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
- ktoré nemá mestská časť Bratislava-Vrakuňa vo vlastníctve.
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
Vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A/, v rozsahu min. 100 000eur.
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STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

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 splnené
B-C/ Prevody finančných prostriedkov vykonané do
30.6.2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
prevod finančných prostriedkov do fondu rozvoja
bývania realizovaný 30.06.2019

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

zostáva v plnení
ponechať v sledovaní

O

ponechať v plnení v
období 2020-2024

O

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

85/VII

86/VII

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

A/zostáva v plnení, B/S výstavbou parkovacích miest sa
začalo v mesiaci august
zostáva v plnení
Zmluva o spolupráci
Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v Hlavnom meste SR pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských
častiach
Bratislava
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
uzatvorená a zverejnená dňa 09.08.2019.
A/ schvaľuje Zriadenie jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v Hlavnom meste SR
25.06.2019
- mestskej časti bude zo strany hlavného mesta poskytnutý
Bratislava.
transfer na realizáciu parkovísk a parkovacích miest na
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
Rajeckej a Bebravskej vo výške 248 000 eur.
aby zabezpečil v spolupráci s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy realizáciu a financovanie jednosmerných komunikácii a vytvorenie parkovacích
- zmluva o dielo ev. č. 136/2019 uzatv.12.08.2019, zver.
miest pred spustením parkovacej politiky.
13.08.2019 na realizáciu parkoviska - 2 na Rajeckej ul.
- zmluva o dielo ev. č. 140/2019 uzatvorená 14.08.2019,
zverejnená 19.08.2019 na ralizáciu parkoviska - 3 na
Rajeckej

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania – úveru na financovanie nákladov projektu DANUBE BIKE&BOAT.
B/ schvaľuje prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 218 336,39 € (slovom: dvestoosemnásťtisíctristotridsaťšesť € 39 centov) s lehotou splatnosti
25.06.2019 do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov
projektu DANUBE BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou.
D/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 jeho zmenou.
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A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v zmysle § 17 ods 14
zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)
preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho
územného celku dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím - splnené.
B-C/ Ponuky vyhodnotené výberovou komisiou dňa 3.6.2019.
Výberová komisia odporučila schváliť prijatie termínovaného úveru
maximálne do výšky 218 336,39,- € s lehotou splatnosti do jedného
roka od VUB a. s. na financovanie realizácie projektu DANUBE
BIKE&BOAT a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a Blankozmenkou“ a požiadať JUDr. Ing. Martina
Kuruca, starostu,o uzavretie zmluvy o termínovanom úvere a dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou so VUB, a.
s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ:
2020411811. Úverová zmluva uzatvorená dňa 23.8.2019. Zahájené
čerpanie úveru. splnené
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- zmluva o termínovanom úvere ev. č. 142/2019 uzatvorená dňa
23.08.2019, zverejnená 26.08.2019
- dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorená dňa
23.8.2019, zverejnená 26.08.2019
- výška úveru zapracovaná do rozpočtu rozpočtovým opatrením
starostu č. 25/2019 zo dňa 28.08.2019

Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

ponechať v plnení

O

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2018 a návrh na vysporiadanie
výsledku hospodárenia za rok 2018.“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
1. Predloženú Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2018
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 nasledovne: Výsledok hospodárenia za rok 2018 – strata vo výške :
-361 263,95 €. Návrh
na vysporiadanie:
a) zúčtovanie s účtom 413.001 - ostatné kapitálové fondy 251 479,32 €
b) zúčtovanie s účtom 421.000 - zákonný rezervný fond 18 155,13 €
c) zúčtovanie s účtom 427.001 - fond investično-prevádzkový: 38 924,17 €
d) zúčtovanie s účtom 427.004 - fond rozvoja MČ a iných darov: 1 191,79 €
e) zúčtovanie s účtom 428.000 - nerozdelený zisk min. rokov: 9 966,66 €
f) zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov: 41 546,88 €
25.06.2019 B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi,
ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava, rozhodnutím jediného spoločníka
vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa 26. 6. 2019 o 9.00 hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti BratislavaVrakuňa, 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. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2018
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018 nasledovne: Výsledok hospodárenia za rok 2018 – strata vo výške :
-361 263,95 €
Návrh na vysporiadanie:
a) zúčtovanie s účtom 413.001 - ostatné kapitálové fondy 251 479,32 €
b) zúčtovanie s účtom 421.000 - zákonný rezervný fond 18 155,13 €
c) zúčtovanie s účtom 427.001 - fond investično-prevádzkový: 38 924,17 €
d) zúčtovanie s účtom 427.004 - fond rozvoja MČ a iných darov: 1 191,79 €
e) zúčtovanie s účtom 428.000 - nerozdelený zisk min. rokov: 9 966,66 €
f) zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov: 41 546,88 €

Dňa 26.6.2019 sa konalo Valné zhromaždenie, na
ktorom jediný spoločník schválil predloženú Výročnú
správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku
spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom
Bebravská 34, 821 07 Bratislava za rok 2018 aj
predložený návrh na vysporiadanie výsledku
hospodárenia za rok 2018. Následne bol výsledok
hospodárenia zúčtovaný.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa
26.06.2019 schválená výročná správa a riadna
individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok
2018 a zároveň schválený návrh na vysporiadanie
výsledku hospodárenia v zmysle schváleného
uznesenia
- výsledok hospodárenia bol v súlade so schváleným
rozhodnutím zúčtovaný
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STA
TUS
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

88/VII

Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje úpravu poplatkov Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 01.07.2019.
25.06.2019
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
zverejniť Cenník poplatkov Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako samostatné cenníky spôsobom
obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Cenníky poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej
činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa
25.06.2019, č. uzn. 88/VII/2019 zo dňa 25.06.2019 boli
zverejnené spôsobom obvyklým po schválení uznesenia.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
cenníky poplatkov zverejnené na webovom sídle mestskej
časti s účinnosťou od 01.09.2019, čo nie je v súlade so
schváleným uznesením
Odporúčam v súlade s Rokovacím poriadkom Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schváliť
redakčnú úpravu uznesenia v časti účinnosti

O

schváliť redakčnú úpravu
uznesenia a zároveň
vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

89/VII

Návrh na zmenu znenia uznesenia č. 338/A/XX/2017 zo dňa 19.9.2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu znenia bodu 3 uznesenia č. 338/A/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 takto:
3/ vlastníctvo k pozemkom registra „C“ parc. č. 3551/19 a parc. č. 3551/20 evidované na LV č. 3313, k. ú. Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave prechádza v súlade s
uznesením č. 38D/45/2019-64 Dnot 6/2019 právoplatným dňa 30.5.2019 o nadobudnutí dedičstva po Juliane Fieberovej, rod. Füleovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava, na
dedičov a nových spoluvlastníkov každý vo výške ½ -ici spoluvlastníckeho podielu:
a) Petra Fiebera, rod. Fiebera, Líščie nivy 457/8, Bratislava a
25.06.2019 b) Štefana Fiebera, rod. Fiebera, Palkovičova 245/11, Bratislava,
zostávajúca časť kúpnej ceny v sume 99 000,00 Eur bude uhradená v druhej splátke:
- vo výške 24 750,00 Eur v prospech Petra Fiebera, rod. Fiebera, Líščie nivy 457/8, Bratislava,
- vo výške 24 750,00 Eur v prospech Štefana Fiebera, rod. Fiebera, Palkovičova 245/11, Bratislava,
- vo výške 49 500,00 Eur v prospech Petra Füleho, rod. Füleho, Pasienkova 2A, Bratislava,
s tým, že lehota splatnosti zostávajúcej časti kúpnej ceny uvedenej v kúpnej zmluve evidenčné číslo 9/2018 z 23.1.2018 sa predlžuje do 30.09.2019.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zabezpečiť vypracovanie dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve evid. číslo 9/2018 zo dňa 23.1.2018 v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

Dodatok č. 1 k zmluve Ev.č. MČ 9/2018 bol
podpísaný dňa 26.6.2019, zverejnený pod č.
126/2019 dňa 31.7.2019. V súlade s dodatkom č.
1 MČ má uhradiť zostávajúcu časť kúpnej ceny v
lehote do 30.9.2019. Následne bude podaný návrh
na vklad na prevod vlastníctva pozemkov do
vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
zostáva v plnení
dodatok č. 1 k zmluve podpísaný dňa
26.06.2019, ev. č. 126/2019, zverejnený dňa
31.07.2019

O

ponechať v plnení
do vykonania zmien v
katastri nehnuteľnosti

O

87/VII

27

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

90/VII

Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 – ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod
predajným stánkom a 70 m2 letného sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO – podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č. 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47
907 185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 – ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným
stánkom a 70 m2 letného sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO – podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č. 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 907 185 v zmysle
platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018 za cenu nájmu:
25.06.2019 - pod predajným stánkom vo výške 11,00 Eur/m2/rok........................t.j. 220,- Eur/ročne
- letného sedenia pri stánku vo výške 5,50 Eur/m2/rok....................... t.j. 385,- Eur/ročne,
celkom: 605,- Eur ročne.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
podpísať Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018 v zmysle bodu A/ tohto uznesenia s podmienkou úpravy účelu nájmu zmluvy o
zákaz predávať alkoholické nápoje okrem piva, ktoré bude možné predávať do 20,00 hod.
V prípade ak nájomca dodatok k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie
stratí platnosť.

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku EČ
MČ: 49/2018 zo dňa 11.07.2018 bol podpísaný zo
strany prenajímateľa dňa 30.07.2019 a zo strany
nájomca dňa 31.07.2019, zverejnený dňa
01.08.2019 pod EČ MČ: 129/2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019
dodatok č. 1 k zmluve podpísaný dňa
31.07.2019, ev. č. 129/2019, zverejnený dňa
01.08.2019

91/VII

Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom cenovej regulácie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie predloženú pasportizáciu – prehľad reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
B/ schvaľuje 1. cenovú reguláciu - minimálnu výšku nájmu za prenájom reklamných stavieb (RS) umiestnených na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vrátane
protihlukovej steny, postavenej na pozemku parc. č.1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými stavbami takto:
- jednostranná reklamná stavba ( 5,1 x 2,4 m).........................500,00 Eur/RS/rok
- obojstranná reklamná stavba, resp. tvar „V“........................700,00 Eur/RS/rok
- bigboard ( 9,6 x 3,6 m)...........................................................1.395,00 Eur/RS/rok
25.06.2019 2. postup pri uzatváraní nájomných zmlúv, resp. dodatkov k NZ:
ako prípad hodný osobitného zreteľa - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 12 ods. (1) písm. a)
Zásad hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným pre existujúce reklamné stavby v
lehote od 01.07.2019;
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
týka sa len jestvujúcich reklamných stavieb, ktoré sú už dlhodobo umiestnené v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vo výlučnom vlastníctve jednotlivých reklamných
spoločností.
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca , starostu
uzatvoriť nájomné zmluvy, resp. upraviť existujúce nájomné zmluvy dodatkami k týmto zmluvám podľa bodu B/ časť 1. a 2. tohto uznesenia.

92/VII

Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, na
umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s.r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92, 851 01
Bratislava, IČO: 31328717.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa na
umiestnenie reklamných stavieb v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO:
25.06.2019 31328717 za cenu 500,00 Eur/rok/ks, t. j. celkom 2.000,- Eur/ročne, na dobu určitú od 01.07.2019 v trvaní do 31.12.2019.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa :
jestvujúce reklamné stavby sú umiestnené na časti protihlukovej steny, postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa dlhodobo a sú vo
výlučnom vlastníctve uvedenej spoločnosti, vybudované na základe rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
1. Zabezpečiť povolenie na odstránenie stavby protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa do 31.12.2019.
2. Podpísať Dodatok k Nájomnej zmluve EČ MČ: 88/2015, zo dňa 08.07.2015 v platnom znení, v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca dodatok k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie
stratí platnosť.
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Príloha č. 3

STA
TUS
*/

č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

V súlade s prijatou cenovou reguláciou sa
priebežne postupuje pri uzatváraní ďalších zmlúv,
resp. dodatkov.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019
- schválená minimálna výška nájmu za
prenájom reklamných stavieb uplatnená pri
uzatvorených nájomných zmluvách č. 128/2019
(uz. č. 92/VII/2019) a 138/2019
(uz. č. 93/VI/2019)

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Evidenčné číslo
MČ: 88/2015 zo dňa 08.07.2015 zmluvnými
stranami podpísaný dňa 30.07.2019, zverejnený
dňa 01.08.2019 pod Evidenčným číslom MČ:
128/2019.
- bod B/ 2 splnený - dodatok č. 1 k nájomnej
zmluve 88/2015 podpísaný dňa 30.07.2019 a
zverejnený pod ev. č. 128/2019 dňa 01.08.2019 v
súlade s uznesením na dobu určitú
- bod B/1 - mestská časť zabezpečuje cenovú
ponuku na odstránenie stavby
- ponechať v plnení

O

ponechať v plnení
v časti B/ 1

O

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
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93/VII

Návrh na schválenie nájmu časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa na umiestnenie reklamných
stavieb v počte 2 ks, nachádzajúce sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04,
Bratislava, IČO: 44 540 957.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Dohodu o postúpení práv a povinností k Nájomnej zmluve EČ MČ: 444/2013 zo dňa 09.05.2013 v platnom znení, na prenájom časti protihlukovej steny na
umiestnenie 2 ks reklamných stavieb, postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa, medzi pôvodným nájomcom: spoločnosťou
REBLOK a.s., so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 700 700 a novým nájomcom: spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04
25.06.2019 Bratislava, IČO: 44 540 957 za cenu 500,00 Eur/rok/ks, t. j. celkom 1.000,- Eur/ročne, a na dobu určitú od 01.07.2019 do 31.12.2019.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Zabezpečiť povolenie na odstránenie stavby protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa do 31.12.2019.
2. V súlade s bodom A/ tohto uznesenia podpísať Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 444/2013 zo dňa 09.05.2013 v platnom znení – ako „Dohodu o postúpení práv a
povinností“ medzi pôvodným nájomcom: spoločnosťou REBLOK a.s., so sídlom Jelačičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 700 700 a novým nájomcom: spoločnosťou
Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957
V prípade, ak spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ tohto
uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.

Dodatok č. 2 k k Nájomnej zmluve č. 444/2013 zo dňa
09.05.2013 podpísaný zo strany prenajímateľa dňa
30.07.2019 a listom č.j. 560/9023/2019/PSM/MU zo
dňa 14.08.2019 zaslaný nájomcovi na podpis.
Podpísaný dňa 26.08.2019 a zverejnený pod ev. č.
138/2019 dňa 06.09.2019
splnené
bod B/ 2 splnený - dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
444/2013 podpísaný dňa 26.08.2019 zverejnený pod
ev. č. 138/2019 dňa 06.09.2019 v súlade s uznesením
na dobu určitú
- bod B/1 - mestská časť zabezpečuje cenovú ponuku
na odstránenie stavby
- ponechať v plnení

O

ponechať v plnení
v časti B/ 1

O

94/VII

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2,
nachádzajúceho sa na trhovisku Rajecká ul. v Bratislave za účelom predaja čerstvých slepačích vajec v prospech FO – podnikateľ: Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7,
930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889 ako prípad osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje nájom časti pozemku parc. č. 491/57-zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o
výmere 6 m2, nachádzajúci sa pod existujúcim predajným stánkom na trhovisku Rajecká v Bratislave, v prospech FO-podnikateľ: Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12
Ohrady, IČO: 46 723 889, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za týchto
podmienok:
- preukázania dohody o zmene vlastníckeho vzťahu k existujúcemu stánku s predchádzajúcim nájomcom: FO-podnikateľ: Iveta Davidovičová - ALO, miesto podnikania: 821
06 Bratislava, Lotyšská 5186/48, IČO: 30 896 908, najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve,
25.06.2019
- sortiment predaja – čerstvé slepačie vajcia,
- dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01.07.2019 – do 30.06.2024,
- nájomné vo výške 60,00 Eur/m2/rok, t.j. 360,00 Eur/ročne,
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
FO-podnikateľ: Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889 má záujem kúpiť existujúci stánok a užívať predmetný pozemok za účelom jeho
prevádzkovania na predaj čerstvých slepačích vajec.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca nepreukáže vlastnícky vzťah k existujúcemu stánku a/alebo nepodpíše nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia v lehote do 60 dní od
jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.

Nájomná zmluva podpísaná zo strany
prenajímateľa dňa24.07.2019 a zo strany nájomcu
dňa 30.07.2019, zverejnená dňa 31.07.2019 pod
Evidenčným číslom MČ: 125/2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019
nájomná zmluva ev. č. 125/2019 uzatvorená
30.07.2019, zverejnená 31.07.2019

O

vypustiť zo sledovania
pri prerokovaní materiálu
"Kontrola plnenia uznesení
mestskej časti BratislavaVrakuňa" ktorý bude
predmetom schvaľovania na
rokovaní zastupiteľstva dňa
24.09.2019

V

95/VII

Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemku parc. č. 1063/1 na Bodliakovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej
spoločnosti, a. s. Bratislava, IČO: 36 361 518 , Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zriadenie vecných bremien na pozemok registra „C“ parc. č. 1063/1, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 2764, vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa, lokalita Bodliaková ulica v Bratislave, v zmysle GP č. 6/2019, úradne overený Okresným úradom Bratislava, katastrálny
odbor dňa 15.4.2019 pod č. G1 19 530/2019 na diel č. 3, vo výmere 17 m2, spočívajúce v povinnosti strpieť vybudovanie a umiestnenie stavby „BA_Repiský, VrakuňaBodliaková, NNK“, v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý bude stavbou dotknutý v
nasledovnom rozsahu:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
25.06.2019
b) užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
a to na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu v celkovej sume 255,00 Eur, ktorú uhradí oprávnená strana v prospech ktorej sa zriadi vecné bremeno. Vecné bremená budú
pôsobiť in personam,
s podmienkami : 1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia zriadenia vecných bremien v
miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava Vrakuňa. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná,
toto uznesenie stratí platnosť.
2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške a naraz uhradená oprávneným z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena
zmluvnými stranami.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

Zmluva o zriadení vecných bremien podpísaná
starostom MČ dňa 24.7.2019, zmluvnými stranami dňa
05.08.2019. Zverejnená pod číslom MČ 132/2019 dňa
7.8.2019. Návrh na vklad vecného bremena podáva do
katastra Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava.
Žiadateľ v prospech ktorého sa vecné bremeno zriaďuje
je povinný uhradiť na účet MČ 255,00 Eur - sledovanie
úhrady v kompetencii ekonomického odboru.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
- zmluva ev. č. 132/2019 uzatvorená dňa 05.08.2019,
zverejnená dňa 07.08.2019
- úhrada odplaty za zriadenie vecného bremena
pripísaná na účet mestskej časti dňa 08.08.2019

O

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

V

Číslo uzn.

zo dňa

UZNESENIE
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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 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)
Číslo uzn.

zo dňa

VYHODNOTENIE PLNENIA /
KONTROLA PLNENIA

UZNESENIE

96/VII

Vyjadrenie odoslané žiadateľovi listom dňa 30.7.2019 pod č.
Návrh na opätovné prehodnotenie odpustenia nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi p.
420/6541/12019/PSM, prevzatý dňa 1.8.2019. Dňa
Romanovi Rendekovi.
29.7.2019 emailom podaná informácia o odpustení
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
pohľadávky na ekonomický odbor. Vysporiadanie
A/ schvaľuje v súlade so znením článku 19 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti
pohľadávky v účtovníctve mestskej časti bude vykonané k
Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, odpustenie pohľadávky voči p. Romanovi Rendekovi vo forme neuhradeného nájomného v sume 615,04 Eur
25.06.2019
30.09.2019
vzniknutého za obdobie od 15.8.2018 do 30.11.2018, vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. 162/2018 uzatvorenej dňa 15.8.2018, ktorej predmetom bol
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
nájom športového areálu - tenisových kurtov na Bodvianskej ulici v Bratislave, zriadený na pozemku parc. č. 1168/1, evidovaný na LV č. 1095,
Listom č. 420/6541/12019/PSM, prevzatý dňa 1.8.2019
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zaslané vyjadrenie o schválení odpustenia pohľadávky.
zabezpečiť vysporiadanie pohľadávky podľa bodu A/ tohto uznesenia, evidovanej v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa voči p. Romanovi
Odpis pohľadávky vysporiadaný v účtovníctve pod ID č.
Rendekovi.
08/07/2019 dňa 31.07.2019

97/VII

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok
2018.
25.06.2019
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2018.

98/VII

Správa - 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. 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
25.06.2019
berie na vedomie predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej 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 2018.

99/VII

Nájom časti pozemku parc. č. 3899/6 vo výmere 152 m2, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, v prospech JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Čmelíková 15,
821 03 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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
novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 3899/65 o výmere 152 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6
podľa geometrického plánu č. 12/2017, vyhotovený Róbertom Tichým dňa 9.4.2017, úradne overený 11.04.2017 pod číslom 781/2017, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za cenu 0,66 Eur/m2/rok, ročný nájom 100,32 Eur, na dobu určitú 10 rokov, pre účely
údržby a revitalizácie zelenej plochy a vybudovanie rozoberateľného oplotenia oddeľujúceho rohovú časť pozemku pri vstupe do lesoparku od Hradskej ulice v prospech
JUDr. PhDr. Michaely Patrovičovej, Čmelíková 15, 821 03 Bratislava, ktorá je vlastníčkou susedných pozemkov registra „C“ parc. č. 886/143 a parc. č. 886/144, evidované
25.06.2019 na LV č. 3602, k. ú. Vrakuňa.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- jedna sa o nájom pozemku, ktorý tvorí rohovú časť pri vstupe do lesoparku, ktorá je z hľadiska tvaru umiestnenia dlhoročne nevhodným spôsobom využívaná návštevníkmi
lesoparku (drogová činnosť, pohádzané injekčné ihly, WC, tvorba skládky),
- o pozemok sa žiadateľka dlhodobejšie stará, čistí, vysadila so súhlasom mestskej časti na vlastné náklady väčší počet kríkov - tují, čím výrazne obmedzila využívanie tejto
časti na rôzne negatívne aktivity, keďže sa pozemok nachádza v blízkosti detského ihriska a od roku 2018 predajného stánku s občerstvením,
- nájmom tejto časti pozemku a vybudovaním dočasného rozoberateľného oplotenia sa obmedzí pohyb návštevníkov lesoparku do tohto územia a zlepší sa kvalita celkového
životného prostredia v okolí predajného stánku a detského ihriska,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

Prijaté uznesenia č. 77/VII/2019 - 99/VII/2019 - celkom prijatých 23 uznesení
vypustené zo
sledovania
ponechať v sledovaní
vypustiť zo sledovania
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návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019
Správa predložená v súlade s uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
číslo 344/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 24.09.2019

Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený –
nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
Vyjadrenie zaslané žiadateľke listom č.
1819/7200/2019/PSM dňa 30.7.2019, prevzatý
2.8.2019.
návrh na vypustenie zo sledovania dňa
24.09.2019
- návrh uznesenia nebol hlasovaním schválený v zmysle čl. 7 bod 6 rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva nezískal 3/5 väčšiny
všetkých poslancov.
- Listom č. 1819/7200/2019/ PSM bolo dňa
30.07.2019 žiadateľke zaslané vyjadrenie

Príloha č. 3
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č. uz., ktorým sa
vypustilo zo sledovania

Návrh ďalšieho postupu

O

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