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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                      berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 24.09.2019. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

 

 

Dňa 24.09.2019 v súlade s uznesením číslo 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018, ktorým boli schválené 

termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2019 

(ďalej len miestne zastupiteľstvo) a v súlade s čl. 5 ods. 4 platného (úplného) znenia Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré nadobudlo účinnosť 

28.02.2017 (ďalej len „rokovací poriadok“) sa konalo jeho riadne zasadnutie so začiatkom o 8,30 

hod. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou zo dňa 

11.09.2019 zvolal IX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej bol aj program jeho 

rokovania. Pozvánka spolu s programom bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s čl. 5 bod 10 rokovacieho poriadku.  

 

V súlade s § 12 ods. 5 novely zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne 

zastupiteľstvo schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

Počet prítomných: 10   Hlasovanie: ZA:   10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený 

nasledovne: 

 pôvodný bod číslo 7 bol zaradený s označením ako bod č. 1/A 

 pôvodný bod číslo 8 bol zaradený s označením ako bod č. 1/B 

 pôvodný bod číslo 20 bol zaradený s označením ako bod č. 1/C 

 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

Počet prítomných: 10   Hlasovanie: ZA:   10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

 

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

1/A Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ 

Bratislava Vrakuňa za rok 2018.predkladá: hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP 

Bratislava Ružinov 

- uz. č. 101/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

1/B    Bezpečnostná situácia v  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018. predkladá: mjr. Ing. 

Peter Radimák, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa 

- uz. č. 102/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

1/C  Nájom  pozemku  registra „C“  parc. č. 3648/158 vo výmere 16 m
2
, evidovaný na LV č. 

1095,  k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul.  v Bratislave v prospech  Františka Baka, Vážska 11, 821 

07  Bratislava,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 103/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

- uz. č. 104/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.  predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 105/IX/2019- uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa             

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

- uz. č. 106/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2019. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka   

- uz. č. 107/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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6. 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. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 108/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ 

Bratislava Vrakuňa za rok 2018. predkladá: hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP 

Bratislava Ružinov 

Pri schvaľovaní programu rokovania bol zaradený ako bod 1/A 

8. Bezpečnostná situácia v  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018. predkladá: mjr. Ing. 

Peter Radimák, riaditeľ obvodného oddelenia PZ Vrakuňa 

Pri schvaľovaní programu rokovania bol zaradený ako bod 1/B 

9. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

roky 2018-2022 za rok 2018. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 109/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladajú: 

Ing. Soňa Svoreňová, p. Andrej Ravasz, Mgr. Zuzana Magálová, poslanci  

- uz. č. 110/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre Občianske 

združenie FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,  IČO: 52441334, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  predkladá: RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ Žitavská 

- uz. č. 111/IX/2019 - predkladateľka materiálu si autoremedúrou osvojila poslanecký 

návrh na úpravu výpovednej lehoty z pôvodnej 6 mesačnej na  5 mesačnú. 

12. Návrh na vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 216                        

a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a  zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 

podielu na prislúchajúcich pozemkoch, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod na Kríkovej 

7 v Bratislave, evidovaný na LV  č. 3198 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený 

do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea 

Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 112/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Návrh na prehodnotenie stanoviska  k predaju časti pozemku parc. č. 631/89, druh pozemku 

ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v súlade 

so štatútom hl. mesta SR Bratislava čl. 8 ods. 3,  v prospech Mária Antalíka, Železničná 20, 

821 07  Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 113/IX/2019 – uznesenie prijaté na základe pozmeňujúceho poslaneckého 

návrhu s odporúčaním zaslať primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy nesúhlasné písomné stanovisko k prevodu vlastníctva.  

14. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č. 

3411, parc. č. 3412 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidované na LV č. 3040, 

spočívajúce v práve vstupu na pozemky, v práve prechodu a prejazdu cez pozemky, v práve 

vybudovať na pozemkoch cestné stavby, verejnú komunikáciu, parkovisko pre vodákov, 

obratisko MHD na Amarelkovej ulici v Bratislave a Malodunajskú cyklotrasu, v prospech 

spoločnosti Malý Dunaj Development, j. s. a., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 

50 852 230. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 114/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Návrh na zmenu  termínu úhrady záväzku  v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, 

s.r.o., Bebravská 34 v Bratislave, IČO: 35 815 329. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 115/IX/2019 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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16. Návrh na nájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 491/117 a  parc. č. 491/120, evidované na 

LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na 

Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 v Bratislave, v zastúpení správcom  SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., 

Bebravská 34, Bratislava, za účelom zriadenia prístupovej rampy do vchodu domu   na 

Rajeckej č. 38 v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 116/IX/2019 - uznesenie prijaté s úpravami v časti A/ týkajúcej sa výmery           

parc. č. 491/20 z pôvodných 2 m
2
 na 6 m

2
 a úpravy výšky ročného nájomného 

z pôvodných  4 € na 8 €. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

17. Návrh na schválenie nájmu časti „Multifunkčného ihriska“ na Hnileckej ul. v Bratislave                       

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a podnájmu časti pozemku nachádzajúceho sa 

pod ihriskom, zapísaného na LV 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v nájme 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa pre účely  jeho užívania na športové aktivity 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech HBK Vrakuňa, Rajecká 8687/38, 821 07  

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

- uz. č. 117/IX/2019 - návrh uznesenia hlasovaním bol schválený 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov  

18. Nájom  časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. 

Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 23 m
2
 nachádzajúceho sa   na  Šíravskej ulici 

v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 118/A/IX/2019 -  na základe rozpravy sa hlasovalo samostatne o bode A/ 

navrhnutého uznesenia. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

- uz. č. 118/B/IX/2019 – na základe rozpravy sa hlasovalo samostatne o bode B/ a C/  

navrhnutého uznesenia s doplnením prevádzkovej doby od 06:00 hod. do 22:00 hod., 

ktorú si predkladateľ materiálu autoremedúrou osvojil.  Návrh uznesenia hlasovaním 

nebol schválený - nezískal 3/5 všetkých poslancov. 

19. Predĺženie doby nájmu časti pozemku parc. č. 889/9 - zastavané  plochy a nádvoria                      

pod existujúcou reklamnou stavbou,  na dobu určitú v trvaní 5 rokov v prospech  

spoločnosti   ISPA,  spol. s r.o.,  so  sídlom  na  Kopčianska  ul. č. 92,  851 01   Bratislava, 

IČO: 31328717, ako prípad  hodný osobitného zreteľa.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta  

- uz. č. 119/IX/2019 - na základe pozmeňujúceho poslaneckého návrhu bolo uznesenie 

schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  
20. Nájom  pozemku registra „C“  parc. č. 3648/158 vo výmere 16 m

2
, evidovaný na LV č. 

1095,  k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul.  v Bratislave v prospech  Františka Baka, Vážska 11, 821 

07  Bratislava,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

Pri schvaľovaní programu rokovania bol zaradený ako bod 1/C 

21. Schválenie prevodu vlastníctva 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 SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa, v prospech A-

KLINIK a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 500 026. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 120/IX/2019  - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

22. Informácia o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov.  predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 121/IX/2019 – na základe rozpravy si predkladateľ materiálu osvojil úpravu 

uznesenia v časti B/ v znení: zabezpečiť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 

územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Hrušov a zapracovať výdavky s tým 

spojené do rozpočtu roku 2020. 
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23. Rôzne. 

A/ Pharos park. predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- uz. č. 122/IX/2019 – hlasovaním bol schválený poslanecký návrh uznesenia v znení:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu     

požiadať Ing. Martina Chrena, starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby sa zdržal 

vydávania nových územných a stavebných rozhodnutí v zóne Pharos park, kým nebude 

splnená pôvodná požiadavka vybudovania nadjazdu ponad železničnú trať a napojenie na 

Hradskú ulicu.   

24. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 

 

Informačný materiál 

1. Informácia o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti na údržbu a obnovu 

objektov a areálov materských a základných škôl za obdobie rokov 2015 – 2019, plán ďalších 

činností na obnovu objektov a areálov do roku 2022 a výška stravnej jednotky v školských 

zariadeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.09.2019 boli prijaté uznesenie 

číslo 101/IX/2019 – 122/IX/2019. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 

24.09.2019 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania, v znení upravených 

a doplnených a pozmeňujúcich návrhov. Uznesenia boli schválenou návrhovou komisiu 

podpísané a predložené na podpis starostovi, ktorý ich v súlade s článkom 7 bod 18) 

platného rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a  boli dodržané termíny pre 

ich zverejnenie.   

 

 


