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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/                 schvaľuje 

a) návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 500 000,00 € ako návratných 

zdrojov financovania nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti: 
 

 Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií  

a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 schváleného dňa 25.6.2019 uznesením 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 84/VII/2019 

v očakávanej výške výdavkov 156 000 € (Kríková ul., Železničná ul., Rajčianska ul., 

Čiližská ul. Toplianska ul, Žitavská ul., vrátane obnovy pump tracku v lesoparku v cene 

cca 25 000 € a vypracovania projektovej dokumentácie v cene cca 20 000 € 

na vybudovanie chodníka, cyklotrasy a osvetlenia Hradská ul. od železničného 

priecestia po pumpu)  
 

 ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky  vo výške 

100 000 € (obnova, resp. vybudovanie bežeckej dráhy, basketbalového ihriska, ihriska 

pre minifutbal a pump track)  
 

 ZŠ Žitavská – obnova povrchu telocvične v predpokladanej cene cca 27 500 € 
 

 ZŠ Železničná - zateplenie objektu základnej školy a zateplenie severnej steny 

objektu „školičky“ - predpokladané výdavky v sume 400 000 € (v zmysle cenovej 

ponuky na novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ) 
 

 Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov)  

- 35 000 €  
 

 MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 € 
 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky 

vo výške 63 600 €   
 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške 

nákladov 52 900 €   
 

 Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov  

pre chodcov celkom vo výške cca 100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 

2 ks, MŠ Bodvianska 1 ks, MŠ Kaméliová 1 ks, Železničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 

1 ks, Poľnohospodárska – Cookies 1 ks, Toplianska 1 ks, Žitavská-Tesco 1 ks, MŠ 

Hnilecká 1 ks, Čiernovodská-stacionár 1 ks, Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks, 

Bebravská pri detskom ihrisku 1 ks, Slatinská pri vstupe na detské ihrisko 1 ks, Čiližská-

Vážska 1 ks)  
 

 Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) na zabezpečenie denných 

činností – predpokladaná cena 25 000 € 

 

 Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan – v predpokladanej kúpnej 

cene cca 50 000 €  
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 MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej 

výške nákladov 100 000 € 
 

 Revitalizácia  chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom  ZS Bebravská  

a ul. Kazanská v predpokladanej výške 50 000 € 
 

 Obstaranie územných plánov zón (Hradská ulica, Priehradná ulica-Brezová ulica, 

Podpriehradná ulica, zóna Hrušov, Majerská ulica a okolie, Malodunajská ulica 

a okolie,  územie po oboch stranách cesty 572) v predpokladanej cene spolu 200 000 €. 

 

b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany 

bankových inštitúcii v zložení:  

1. Mgr. Róbert Greizinger 

2. JUDr. Ing. Marek Zajíček 

3. Ing. Katarína Hillerová 

 

c) 1. predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za účelom realizácie projektu:      

    „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP- 

    PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné zariadenia 

 

2. spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

    vo výške 5%  z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j.  

    vo výške cca 10 000,- EUR 

 

d) 1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom 

     realizácie projektu „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“  v rámci výzvy 

     s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameranej  na zvýšenie atraktivity a prepravnej  

     kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte  

     prepravených osôb, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti  

     Bratislava-Vrakuňa a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

     mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014 – 2020 

 

 2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

     vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu 

  

 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej  

     časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

B/                  žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020. 
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Dôvodová správa 

 

Starostlivosť o  majetok a jeho zveľaďovanie je jednou zo základných úloh každej samosprávy.  

Jednou z priorít mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od roku 2015 bolo zamerať svoje rozvojové 

aktivity do zveľaďovania svojho majetku jeho obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou. 

Mestská časť tak od roku 2015 investovala významný objem finančných prostriedkov formou 

nenávratných zdrojov, vlastných príjmov ako aj úverových zdrojov najmä do takých projektov, 

akými boli obnova a modernizácia objektov škôl, obnova komunikácií, vybudovanie 

moderného denného stacionára ako aj vybudovanie nových tried materskej školy. 

 

Prioritou mestskej časti je pokračovať v takýchto investičných aktivitách, avšak ide o projekty 

finančne náročné a rozpočet mestskej časti, pri povinnosti zabezpečiť aj ostatné samosprávne 

funkcie, neumožňuje realizovať investičné akcie rozsiahlejšieho významu.  Dôvodom prijatia 

úveru je aj fakt, že avizované zvýšenie výnosu z dane z príjmu FO pre rok 2020 predstavuje len 

2,4% v porovnaní s rokom 2019, pričom v roku 2019 došlo v porovnaní s rokom 2018 

k navýšeniu tohto príjmu o 10%.  

 

Zámerom mestskej časti je uskutočniť akcie:  

 

 Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy komunikácií a schváleného 

uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 

2020 v očakávanej výške výdavkov 156 000 €, ktorá nadviaže na rozsiahlu obnovu 

komunikácií mestskej časti, vrátane obnovy pump tracku v lesoparku a vypracovania PD 

k vybudovaniu chodníka, cyklotrasy a osvetlenia na Hradskej ul. od železničného 

priecestia po pumpu. 
 

 ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky  vo výške 

100 000 €. Ide o vybudovanie nového športového areálu tak, ako má vybudovaný aj  

ZŠ Železničná, pričom pôjde o obnovu resp. vybudovanie bežeckej dráhy, minifutbalového 

a basketbalového ihriska a pump tracku. 
 

 ZŠ Žitavská – obnova povrchu telocvične v predpokladanej cene 27 500 €.  
 

 

 ZŠ Železničná - zateplenie objektu - predpokladané výdavky v sume 400 000  €  

(v zmysle cenovej ponuky na novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ). Základná škola 

Železničná nebola obsiahnutá v projektoch, ktoré mestská časť realizovala v rámci 

projektu ISRMO, pričom niekoľkokrát podala žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku, avšak bezúspešne. Cieľom zateplenia objektu bude šetrenie tepla, 

energie a nákladov pri vykurovaní, budú sa šetriť náklady na ďalšiu údržbu a opravy. 

Zároveň by bolo zrealizované zateplenie severnej steny objektu „školička“ z dôvodu 

zabránenia zatekania objektu. 
 

 

 Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov) - 35 000 €. 

Zámerom mestskej časti je vybudovať nadstavbu na objekte, v rámci ktorej budú 

vybudované nájomné byty pre učiteľov. Výstavba by mala byť finančne krytá z prostriedkov 

ŠFRB.   
 

 MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 €. Objekt 

materskej školy a jeho zateplenie nebol obsiahnutý v projektoch, ktoré mestská časť 
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realizovala v rámci projektu ISRMO. Cieľom zateplenia objektu bude šetrenie tepla, 

energie a nákladov pri vykurovaní, budú sa šetriť náklady na ďalšiu údržbu a opravy. 
 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky  

vo výške 63 600 €. Ide o kompletnú rekonštrukciu zastaraných sociálnych zariadení 

úradu.    
 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške nákladov 

52 900 €. Napriek tomu, že mestská časť požiadala o nenávratný finančný príspevok na 

realizáciu zateplenia objektu, nebola úspešná. Po rekonštrukcii strechy by nasledovalo 

v ďalšom období zateplenie objektu.   
 

 Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov pre chodcov 

celkom vo výške cca 100 000 € pre zvýšenie bezpečnosti vo vybraných lokalitách, napr. 

pri základných školách a detských ihriskách. 
 

 Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) – predpokladaná cena 25 000 € na 

zabezpečenie denných činností. 
 

 Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan v predpokladanej kúpnej cene 

cca 50 000 €, nakoľko nájomca má záujem objekt, ktorý nevyužíva na vlastnú potrebu 

predať, pričom mestská časť využíva prenajaté priestory ako jedáleň pre dôchodcov. 
 

 MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške nákladov cca 

100 000 €. 
 

 Revitalizácia  chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom  ZS Bebravská  

a ul. Kazanská v predpokladanej výške 50 000 €. 

 

Na základe požiadavky z rokovania spoločnej komisie dňa 25.11.2019 bude úver použitý aj na:  
 

 Obstaranie územných plánov zón (Hradská ulica, Priehradná ulica-Brezová ulica, 

Podpriehradná ulica, zóna Hrušov, Majerská ulica a okolie, Malodunajská ulica a okolie,  

územie po oboch stranách cesty 572-rozvoj územia) v predpokladanej cene 200 000 €, 

čím došlo k navýšeniu úveru na 1 500 000 €. 

 

Jednou z možností ako uskutočniť investície je zabezpečiť ich finančné krytie návratnými 

úverovými zdrojmi za podmienky vytvorenia dostatočných zdrojov v nasledujúcom období pre 

ich splatenie. Bankový úver je štandardným nástrojom financovania rozvojových potrieb 

samospráv. Prijatie úveru samosprávou je regulované zákonom, výška prijímaných úverov je 

zákonom limitovaná.   

 

Mestská časť ako subjekt územnej samosprávy je teda pri čerpaní návratných zdrojov financovania 

povinná dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania, a to v súlade so zákonom  

NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. V zmysle § 17 ods. 6 uvedeného zákona môže na plnenie svojich úloh samospráva prijať 

návratné zdroje financovania, len ak  

 

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných  

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a  
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b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov 

z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté  

v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

 

Celkovou sumou dlhu sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 

financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov. 

 

Ak by mestská časť teraz pristúpila k prijatiu termínovaný úver vo výške 1 500 000 € na kapitálové 

výdavky, hodnoty ukazovateľa zadlženosti v zmysle rozpočtových pravidiel budú nasledovné: 

 
Východiskovými údajmi pre výpočet boli: 

bežné príjmy p.r. 2018 celkom                      8 553 474 € 

transfery (312) v očakávanej výške              3 479 874 €  

predpokladaný zostatok istiny úveru            2 231 624 € (zostatok istiny úveru-komunikácie k 31.12.2019+nový 

úver) 

predpoklad celkovej splátky istiny 2019     110 215 € (len z úveru na komunikácie, splácanie nového investičného 

úveru od roku 2021) 

predpoklad celkovej splátky úrokov 2019        7 500  € 

 

Za predpokladu, že mestská časť prijme úver v sume 1 500 000 € bude aj naďalej dodržiavať obe 

kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.  

 

Súčasná situácia na bankovom trhu umožňuje získať bankový úver s veľmi výhodnými 

podmienkami, najmä nízkou úrokovou sadbou (na základe prieskumu trhu)  a v niektorých 

prípadoch aj bez akéhokoľvek zabezpečenia. Momentálna zadlženosť mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dáva priestor pre prijatie bankového úveru s tým, že mestská časť aj po jeho prijatí 

bude spĺňať podmienky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

V rámci investičných aktivít má mestská časť záujem realizovať aj vegetačnú strechu  

na MŠ Kríková 20 v rámci výzvy Vodozádržných zariadení v urbanizovanej krajine  

(v intraviláne) cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Cieľom tohto projektu je 

znižovanie energetickej závislosti a znižovanie klimatických dopadov na životné prostredie 

v mestskej časti. Vytvorením zelenej strechy bude zrekonštruovaný súčasný stav tejto 

strechy. Zámerom mestskej časti je preto zapojiť sa do výzvy žiadosťou o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s tým, že z vlastných prostriedkov 

bude spolufinancovať 5% nákladov projektu, t.j. 10 000 €. 

 

Ukazovateľ Rok 2018 Rok 2019 Zákonný limit

Úverová zadlženosť k bežným príjmom 

predchádzajúceho roka  (podľa § 17 ods.6 písm. a) 

zákona č.583/2004 Z.z.)

11,38% 26,09% 60%

Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho 

roka (podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.)
3,15% 2,32% 25%
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Zámerom mestskej časti je ďalej pokračovať v budovaní cyklotrasy na území mestskej časti, 

pričom financovanie nákladov projektu mestská časť plánuje zabezpečiť nenávratnými zdrojmi  

na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie 

projektu „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“  v rámci výzvy s kódom IROP-PO1-

SC122-2016-15, na spolufinancovaní projektu sa mestská časť bude spolupodielať  5% 

celkových oprávnených výdavkov. 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna  
 

Bod bol stiahnutý z rokovania komisie dňa 18.11.2019. 

 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci 
 

Bod 17  

Stanovisko č. 12/2019 zo dňa 12.11.2019  

 

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa.  

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča  

 

A) schváliť  
a) návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 300 000,00 € ako návratných zdrojov 

financovania nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti:  

 

 Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na 

obdobie rokov 2020-2024 schváleného dňa 25.6.2019 uznesením miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 84/VII/2019 v očakávanej výške výdavkov 156 000 €  

 ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky vo výške 127 500 €  

 ZŠ Železničná - zateplenie objektu - predpokladané výdavky v sume 400 000 € (v zmysle 

cenovej ponuky na novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ)  

 Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov) - 35000 €  

 MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 €  

 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky vo výške 

63 600 €  

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške nákladov 52 

900 €  

 Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov pre chodcov celkom 

vo výške cca 100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 2 ks, MŠ Bodvianska 1 ks, 

MŠ Kaméliová 1 ks, Železničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 1 ks, Poľnohospodárska – Cookies 

1 ks, Toplianska 1 ks, Žitavská-Tesco 1 ks, MŠ Hnilecká 1 ks, Čiernovodská-stacionár 1 ks, 

Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks, Bebravská pri detskom ihrisku 1 ks, Slatinská pri 

vstupe na detské ihrisko 1 ks, Čiližská-Vážska 1 ks)  

 Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) na zabezpečenie denných činností – 

predpokladaná cena 25 000 €  

 Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan – v predpokladanej kúpnej cene cca 

50 000 €  

 MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej výške 

nákladov 100 000 €  

 Revitalizácia chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom ZS Bebravská a ul. Kazanská 
v predpokladanej výške 50 000 €.  
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b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových 

inštitúcii v zložení:  

 

1. Mgr. Róbert Greizinger  

2. JUDr. Ing. Marek Zajíček  

3. Ing. Katarína Hillerová  

 

c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 

„Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-

SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné zariadenia,  

 

d) spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo výške 

5% z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j. vo výške cca 10 

000,- EUR.  

 

B) požiadať  

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  
zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020  

 

Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 
 

K bodu 5 

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. 

 

Stanovisko č. 5/06/2019 zo dňa 13.11.2019 

 

Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ : 

 

A) Schváliť 

a)   návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 300 000,00 € ako návratných zdrojov financovania  

nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti: 

 

• Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie 

rokov 2020-2024schváleného dňa 25.6.2019 uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 84A''^1I/2019 v očakávanej výške výdavkov 156 000 € 

• ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu - predpokladané výdavky vo výške 127 500 € 

• ZŠ Železničná - zateplenie objektu - predpokladané výdavky v sume 400 000 € (v zmysle cenovej ponuky 

na novú PD, ktorú dala vypracovať ZS) 

• Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky" (byty pre mladých učiteľov) - 35 000 € 

• MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 € 

• Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky vo výške 63 600 e 

• Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške nákladov 52 900 € 

• Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov pre chodcov celkom vo výške cca 

100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 2 ks, MŠ Bodvianska 1 ks, MŠ Kaméliová 1 ks, 

Zelezničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 1 ks. Poľnohospodárska - Cookies 1 ks. Toplianska 1 ks, Zitavská-

Tesco 1 ks, MŠ Hnilecká 1 ks, Čiemovodská-stacionár 1 ks, Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks, 

Bebravská pri detskom ihrisku 1 ks. Slatinská pri vstupe na detské ihrisko 1 ks, Ciližská-Vážska 1 ks) 

• Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,51 (pre VPS) na zabezpečenie denných činností - predpokladaná 
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cena 25 000 € 

• Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan - v predpokladanej kúpnej cene cca 50 000 € 

• MŠ Kríková a MŠ Kaméliová - rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej výške nákladov  

100 000 € 

• Revitalizácia chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom ZS Bebravská a ul. Kazanská  

v predpokladanej výške 50 000 €. 

b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcii  

v zložení: 

1. Mgr. Róbert Greizinger 

2. JUDr. Ing. Marek Zajíček 

3. Ing. Katarína Hillerová 

c) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia strechy 

Materskej školy, Kríková 20" v rámci výzvy s kódom OPKZP- P02- SC211-2018-40 zameranej  

na vodozádržné zariadenia 

d) spolufínancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava - Vrakuňa vo výške 5%  

z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j. vo výške cca 10 000,- EUR. 

 

B) požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca. starostu 

zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020. 

 

Hlasovanie : ZA : 3 /PROTI: O /ZDRŽAL SA: O Stanovisko prijaté 

 
Rôzne 

4. Komisia VÚRZPaD po prezentácii technológie spevnenia povrchu pumptrackovej dráhy  

v Lesoparku vyasfaltovaním pani Evou Uhliarikovou z Občianskeho združenia Pedal, súhlasí  

s použitím tejto technológie a žiada pána starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca zabezpečiť 

zapracovanie položky 25.000 € na stavebné úpravy a bezpečnostné zariadenia (mantinely) 

Pumptrackovej dráhy v Lesoparku Vrakuňa, do návrhu na prijatie terminovaného úveru na 

financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, do položky opravy ciest 

a chodníkov. 

 

Komisia VÚRZPaD súhlasí s prebudovaním areálu Základnej školy Rajčianska, Bratislava na 

bežecký areál a pump trackovú dráhu. 

 

Hlasovanie : ZA : 3 /PROTI: O /ZDRŽAL SA: O  

 

 

Komisia finančná a podnikateľská 

 
Bod 10 

Uznesenie č. 51/2019 zo dňa 18.11.2019 
 

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
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 A/                 schvaľuje 

a) návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 300 000,00 € ako návratných 

zdrojov financovania nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti: 

 

 Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií  

a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 schváleného dňa 25.6.2019 uznesením 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 84/VII/2019 

v očakávanej výške výdavkov 156 000 €   

 ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky  vo výške 

127 500 € 

 ZŠ Železničná - zateplenie objektu - predpokladané výdavky v sume 400 000 € 

             (v zmysle cenovej ponuky na novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ) 
 

 Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov) - 35 000 €  

 MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 € 

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky 

vo výške 63 600 €   

 Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške nákladov  

52 900 €   

 Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov pre chodcov 

celkom vo výške cca 100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 2 ks,  

MŠ Bodvianska 1 ks, MŠ Kaméliová 1 ks, Železničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 1 ks, 

Poľnohospodárska – Cookies 1 ks, Toplianska 1 ks, Žitavská-Tesco 1 ks, MŠ Hnilecká 

1 ks, Čiernovodská-stacionár 1 ks, Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks, Bebravská 

pri detskom ihrisku 1 ks, Slatinská pri vstupe na detské ihrisko 1 ks, Čiližská-Vážska  

1 ks)  

 Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) na zabezpečenie denných činností 

– predpokladaná cena 25 000 € 

 Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan – v predpokladanej kúpnej 

cene cca 50 000 €  

 MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej 

výške nákladov 100 000 € 

 Revitalizácia  chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom  ZS Bebravská  

a ul. Kazanská v predpokladanej výške 50 000 €. 

 

b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany 

bankových inštitúcii v zložení:  

 

5. Mgr. Róbert Greizinger 

6. JUDr. Ing. Marek Zajíček 

7. Ing. Katarína Hillerová 

 

c) predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za účelom realizácie projektu:  

„Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-

PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné zariadenia 
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d) spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

vo výške 5%  z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j. 

vo výške cca 10 000,- EUR 

 

B/     žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020  

 

Hlasovanie: ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 1 

 

 

Spoločné rokovanie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  
 

Bod 2  

Uznesenie č. 20/2019 zo dňa 25.11.2019  

 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020 - 2022  
Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú  

 

A/ zobrať na vedomie  
Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2020 a nasledujúce roky 2021-2022  

 

B/ schváliť  
1. rozpočet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 

12 248 783 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:  

 

Ukazovateľ  Rozpočet 2020  
EUR  

Bežné príjmy     9 726 975  
Bežné výdavky     9 638 361  
Výsledok bežného rozpočtu                      88 614  
Kapitálové príjmy     1 2O6 8O8  

Kapitálové výdavky     2 288 048  
Výsledok kapitálového 
rozpočtu  

- 1 081 240  

Finančné operácie príjmové     1 315 000  
Finančné operácie výdavkové         322 374  
Výsledok finančných operácií         992 626  
Príjmy celkom  12 248 783  
Výdavky celkom  12 248 783  
Výsledok hospodárenia 
celkom  

0  

 

s pripomienkou navýšenia terminovaného úveru o 200 000 € s účelovým viazaním v rámci 

kapitálového rozpočtu na obstaranie územnoplánovacích dokumentácií.  
 

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -

Vrakuňa na rok 2020  
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3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v zmysle uznesenia 296/2017 z 2.5.2017  

v maximálnej výške do 20 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné 

podmienky pre športovú činnosť klubu.  

 

C/ zobrať na vedomie  
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2021 a 2022 vrátane jeho programov 

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry  

 

D/ požiadať  

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  
vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2020 správcom jednotlivých 

rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2020.  

 

E/ splnomocniť  

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 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti na príslušný rok.  

 

Počet prítomných: 15  

Hlasovanie: ZA: 14 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 1 
 

 

 

 


