
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti                    

Bratislava–Vrakuňa  č. 14/II/2018 - č. 33/II/2018 

zo dňa 18.12.2018 
 

 

Program:  
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, 

zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

     predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka  

     uz. č. 14/II/2018 

3. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za 

volebné obdobie  2014-2018, 2018-2022. 

     predkladá: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka 

uz. č. 15/II/2018 

4. Kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do správy rozpočtovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Základnej školy                          

Železničná 14 Bratislava. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

uz. č. 16/II/2018 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. 

polrok 2019. 

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

uz. č. 17/II/2018 

6. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu 

uz. č. 18/II/2018 

7. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky  2019 - 2021. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 19/II/2018 

8. 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 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 školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 20/II/2018 

9. Termíny zasadnutí  miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  rok  

2019. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 21/II/2018 

10. Návrh na odvolanie a  vymenovanie  členov  dočasných  komisií  mestskej  časti             

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 22/II/2018 
11. Odvolanie a voľba zástupcov v Radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 23/II/2018 

 



12. Žiadosti o  poskytnutie  dotácií  z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa  na  rok  2019. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 24/II/2018 

13. Návrh Zásad poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti               

Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze,  pri narodení dieťaťa a na zabezpečenie spoločného 

stravovania. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 25/II/2018 

14. Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti                       

Bratislava-Vrakuňa,  poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 26/II/2018 

15. Zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 27/II/2018 

16. Petícia za zachovanie charakteru územia Ráztočná. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

Bod vypustený z programu rokovania. 

17. Úprava pásma hygienickej ochrany okolo ústrednej čistiarne odpadových vôd v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 28/II/2018 

18. Návrh na odpis pohľadávky dlžníka TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, 

IČO 35 972 807. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 29/II/2018 

19. 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. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 30/II/2018 

20. 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. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 31/II/2018 

21. 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  neskorších  predpisov v prospech spoločnosti  ISPA, spol. s r. 

o., so sídlom na Kopčianskej ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

uz. č. 32/II/2018 

22. 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. 

predkladá: Mgr. Andrea Macháčová, riaditeľka ZŠ Železničná 

uz. č. 33/II/2018 

23. Rôzne. 

24. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie skrutátorov, 

zapisovateľa zápisnice, schválenie programu. 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

 

A/                                                     volí 

 

1. Návrhovú komisiu:   1. Mgr. art. Jana Némethová 

                                                                  2. JUDr. Ing. Marek Zajíček 

 

2.  Overovateľov zápisnice:   1. Ing. Zuzana Schwartzová 

2. Ing. Ladislav Kugler 

 

3.  Skrutátorov:    1. Mgr. Ing. Xénia Domaracká 

2. Ing. Katarína Hillerová 

 

4.  Zapisovateľa  zápisnice:                  Aneta Nojič 

 

 

 

Počet prítomných: 9 

Hlasovanie: ZA: 9    / PROTI:  0 / ZDRŽAL SA: 0  / NEHLASOVAL: 0 

 

 

 

B/                                                  schvaľuje 

 

 

1. zverejnený návrh programu zasadnutia. 

 

 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 10  / PROTI:   0   /ZDRŽAL SA:  0/ NEHLASOVAL: 2 

 

 

2. upravený program rokovania: 

- vypustenie bodu 16  

 

 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 10  / PROTI:   0   /ZDRŽAL SA:  0/ NEHLASOVAL: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 14/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                            berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z 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. 

 

 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 15/II/2018 zo dňa 18.12.2018 
 

3. 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 

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. 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13  / PROTI:   0     /ZDRŽAL SA:  0     / NEHLASOVAL: 0 

 

 

 

 

                                                                                         JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

             starosta 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 16/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

4. 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 

 

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 Bratislava-Vrakuňa“ 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 Bratislava-

Vrakuňa do správy rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa“ listom č. 223010737/2018/STAR/LZ zo dňa 18.10.2018. 
 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na  I. polrok 2019.  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

                                  

A/                                                         schvaľuje 

 

 

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. 
 
 
 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 18/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

6. Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 
                                                   

 

 

                                                               schvaľuje 

 

 

 

vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za obdobie        

september - december 2018 z maximálnej odmeny stanovenej zákonom číslo 369/1990 Zb.                

o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 €. 
 
 
 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

7. 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 

EUR 

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 

 

 

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. 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 20/II/2018 zo dňa 18.12.2018 
 

8. 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 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 školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

                                                   

A/                                                            schvaľuje 
 

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 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 školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 15.1.2019, 
 

B/             žiada 
 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 
 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie 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 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 

školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie 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 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 

školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

9. 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 

- 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.    

 

Termín: po podpise uznesenia 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 12    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  1 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 22/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

10. 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  

 

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. 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 23/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

11. 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 

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. 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 24/II/2018 zo dňa 18.12.2018 
 

12. 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 Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
 

Počet prítomných: 11 

Hlasovanie: ZA: 11   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 
 

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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
 

Počet prítomných: 10 

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

3. 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. 

2303/11149/2018/ŠKS/IM, zo dňa 29.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, 
 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 12   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 
 

4. 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 12   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 



5. 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. 

2303/11209/2018/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, 
 

Počet prítomných: 13  

Hlasovanie: ZA: 13   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia 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 Všeobecne záväzného 

nariadenia 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 Všeobecne záväzného nariadenia 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 

Všeobecne záväzného nariadenia 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 Všeobecne záväzného nariadenia 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.  

 

 

Hlasovanie  

Počet prítomných: 11 

Hlasovanie: ZA: 11    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 25/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

13. 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 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.  

 

 

     Termín: po podpise uznesenia 

 

 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 26/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

14. 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, 

3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre 

dôchodcov s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

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. 

 

      Termín: do 31.12.2018 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 
  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

        starosta 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 27/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

15. 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, 

 

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. 

         

                    Termín: 28.02.2019 

 

 

 

 

 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

zo dňa 18.12.2018 

 

16. Petícia za zachovanie charakteru územia Ráztočná.   

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

A/       berie na vedomie 

 

predloženú Petíciu za zachovanie charakteru územia Ráztočná/Horné diely,  

 

B/         odporúča 

  

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

1. Postupovať v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava o podanom odvolaní 

účastníkov konania proti Stavebnému povoleniu na stavbu Rezidencie Ráztočná. 

2. Vypracovať každoročne v lokalitách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa jeden územný 

plán zóny. V roku 2019 vypracovať územný plán pre lokalitu Ráztočnej ulice.  

C/          žiada 

  

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

vyčleniť finančné prostriedky pri I. zmene rozpočtu mestskej časti v zmysle bodu B/. 

 

 

 

Bod vypustený z programu rokovania. 

 

  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

17. Úprava pásma hygienickej ochrany okolo ústrednej čistiarne odpadových vôd v 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

                                                     

A/           schvaľuje  

 

podať návrh na príslušný stavebný úrad na vydanie územného rozhodnutia, ktorým sa 

upraví pásmo hygienickej ochrany Ústrednej čistiarne 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 územného rozhodnutia, ktorým sa 

zmení pásmo hygienickej ochrany  okolo Ústrednej čistiarne odpadových vôd          

Bratislava-Vrakuňa.  

 

 
          

 

 

Počet prítomných: 11 

Hlasovanie: ZA: 9    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 2      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

 

  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 29/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

18. Návrh na odpis pohľadávky dlžníka TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 

Bratislava, IČO 35 972 807. 

 

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 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, 

 

B/                                                                     žiada  

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

vykonať odpis pohľadávky evidovanej v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa voči 

spoločnosti TOMFIL, s.r.o., so sídlom Bottová 2, 811 09 Bratislava, IČO 35 972 807 v plnej 

výške 8 881,25 €. 

 
     Termín: k 31.12.2018 

          

 

 

Počet prítomných: 11 

Hlasovanie: ZA: 11    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

 

  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 30/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

19. 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 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/.  

          

 

 

Počet prítomných: 11 

Hlasovanie: ZA: 11   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 31/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

20. 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. 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti   

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

                                                  

A/                                                          schvaľuje  

 

v zmysle § 9a ods. 9  písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov prenájom časti betónovej plochy, ktorá je súčasťou komunikácie III. triedy na 

Estónskej ul. v Bratislave o výmere 5 m2, nachádzajúcej sa pod existujúcim predajným 

stánkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech žiadateľa FO - podnikateľ: Dušan 

Pažitka, IČO: 30 133 904, 831 05  Bratislava, Dopravná ul. č. 55, za týchto  podmienok: 

- predaj tlače – novín, časopisov, cigariet a tabakových výrobkov a doplnkového tovaru,  
- dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01.01.2019 – do 31.12.2023,   
- nájomné vo výške 50,00 Eur/m2/rok. 

 

Zdôvodnenie  osobitného zreteľa: 

pán Dušan Pažítka od roku 1993 užíva predmetný pozemok z dôvodu prevádzkovania 

predajného stánku za účelom predaja tlače – novín, časopisov, cigariet a tabakových 

výrobkov a doplnkového tovaru. Predmetný stánok je vo výlučnom vlastníctve pána Dušana 

Pažitku vybudovaný na základe  rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba 

dočasná, 

 

B/                   odporúča 

 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/   tohto uznesenia. 

 

Termín: po podpise uznesenia   

 

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. 

 

          

 

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 12   / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

  



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 32/II/2018 zo dňa 18.12.2018 

 

21. 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  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 

                                                  

A/                                                             schvaľuje  

 

predĺženie doby nájmu  časti  pozemku  parc. č. 889/9, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúceho sa na 

Ráztočnej ul. v Bratislave,  pod existujúcim 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  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 

Eur/rok na dobu určitú od  01.12.2018 v trvaní 1 roka. 

 

Zdôvodnenie  osobitného zreteľa : 

jestvujúce reklamné zariadenie je na časti pozemku  umiestnené dlhodobo a je vo výlučnom 

vlastníctve uvedenej spoločnosti, vybudovaný na základe  rozhodnutia tunajšieho stavebného 

úradu ako stavba dočasná,  

 

B/                      odporúča 

 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

podpísať Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 442/2014, zverejnenú pod číslom: 

455/2014 zo dňa 05.12.2014 v platnom  znení,  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Termín: po podpise 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. 
 

C/                                                                žiada  
 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku  

pripraviť pasportizáciu reklamných zariadení v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom 

cenovej regulácie.  

 

       Termín: rokovanie MZ 25.06.2019  

Počet prítomných: 12 

Hlasovanie: ZA: 11    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 1      / NEHLASOVAL:  0 

 

 

 

 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 

 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenie č. 33/II/2018 zo dňa 18.12.2018 
 

22. 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 

Základnej školy   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.                                                             
 

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.   
 

Počet prítomných: 13 

Hlasovanie: ZA: 13    / PROTI:  0      /ZDRŽAL SA: 0      / NEHLASOVAL:  0 

 
 

 
 

  JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

          starosta 



Uznesenia Miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Uznesenia č. 14/II/2018 – 33/II/2018 zo dňa 18.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .........................................................                                 ...........................................................     

Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.                                        JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

            prednostka                                                                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                     ........................................................ 

Mgr. art. Jana Némethová, v. r.                           JUDr. Ing. Marek  Zajíček, v. r. 

       návrhová komisia                                                                  návrhová komisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 18.12.2018 

 


