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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 
   
 

berie na vedomie 
 
1. splnenie uznesení MZ č.: 119/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 138/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 
152/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 153/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 154/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
155/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 156/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 158/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
159/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 161/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 162/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
163/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
 
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 28/II/2018 zo dňa 
18.12.2018, 59/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 65/IV/2019 zo dňa 
16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 112/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 120/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 143/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 157/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 160/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 164/XI/2020 zo dňa 
28.01.2020 
 
 
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 119/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 
138/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 152/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 153/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
154/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 155/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 156/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
158/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 159/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 161/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 
162/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 163/XI/2020 zo dňa 28.01.2020 

 
 
 

Dôvodová správa 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa predkladáme kontrolu plnenia uznesení 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré boli prijaté v rámci volebného 
obdobia 2014-2018 s účinnosťou od 09. 12. 2014 do 10.11.2018 a volebného obdobia 2018-2022 
s účinnosťou od 20.11.2018. 



Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia

STAT

US  */

269 28.2.2017

Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich prerokovanie a 

zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/berie na vedomie návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,

B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi zabezpečiť vypracovanie urbanistickej  štúdie na lokalitu E, ktorá overí 

možnosti využitia územia a doplniť číslo funkcie 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu; zabezpečiť vypracovanie 

urbanistických štúdií na lokality F, H, I, K, ktoré overia možnosti využitia územia a predložiť ich na schválenie na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor 

regionálneho 

rozvoja a 

životného 

prostredia

Na predmetné lokality vypracované cenové ponuky na obstaranie a vypracovanie urbanistických štúdii. Dňa 

11.04.2017 prebehlo stretnutie s dopravným inžinierom ohľadom vypracovania Dopravno-kapacitného 

posúdenia funkčného využitia územia. Cenová ponuka stanovená na 13.750 € bez DPH.  Dňa 17. 05. 2017 

stretnutie s vlastníkmi pozemkov lokalít E a I, ktorí boli informovaní o zámere obstarania a vypracovania 

urbanistických štúdii. Na stretnutí neboli vznesené žiadne námietky a vlastníci sú ochotní finančne sa 

spolupodieľať na vypracovaní UŠ. Vybraný spracovateľ zaslal návrhy zmlúv, kde sú presne stanovené lehoty 

dodania a ďalšie navrhované podmienky plnenia, ktoré je potrebné dohodnúť. Na lokalitu K bol vypracovaný 

návrh zadania Urbanistickej štúdie Horné diely - Role (celá štúdia vrátane návrhu zadania je hradená vlastníkmi 

pozemkov).                                                                                                                                                                                                                           

zostáva v plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

O

1



                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.

Číslo 
UZ

zo dňa
 

Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STATUS  

28 18.12.2018

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. 

odbor 
RRaŽP

Územné rozhodnutie nebolo vydané, nakoľko vlastníci pozemkov Horné diely- východ podali nekvalifikovaný 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o úpravu pásma hygienickej ochrany.

Vlastníci pozemkov Horné diely-východ podali tunajšiemu stavebnému úradu návrh na vydanie rozhodnutia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
o zmene pásma hygienickej ochrany.                                                                                                                                                          

zostáva v plnení
O

59 16.4.2019

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

odbor PaSM

Žiadosť o odzverenie nehnuteľnosti zaslaná hlavnému mestu listom č. 1657/6244/2019 dňa 14.5.2019, doruč. 
17.5.2019. Prebiehajú rokovania na úrovni starostu MČ a primátora hl.mesta. Zo strany hlavného mesta doteraz 
nebolo na našu žiadosť odpovedané.  Hlavné mesto pripravuje predloženie materiálu o odzverení nehnuteľnosti  

na rokovanie mestského zastupiteľstva, nakoľko boli od MČ vyžiadané ďalšie podklady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
zostáva v plnení

O

1



65 16.4.2019

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

odbor 
RRaŽP

zostáva v plnení O

O61 16.4.2019

Vysporiadanie pozemkov pod strediskom VPS na Ihličnatej ulici v Bratislave a návrh na vybudovanie nového 
strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej ulici v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 
A/ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov:  parc. č. 3435/13 vo výmere 341 m2,  parc. č. 3435/14 vo výmere   31 m2,  parc. č. 
3435/15 vo výmere 225 m2,  parc. č. 3435/16 vo výmere 102 m2,  parc. č. 3435/17 vo výmere   39 m2,  parc. č. 3435/18 vo 
výmere 120 m2,  parc. č. 3435/19 vo výmere 353 m2, parc. č. 3435/21 vo výmere   22 m2, 
parc. č. 3435/31 vo výmere 209 m2,  parc. č. 3435/32 vo výmere   11 m2, celkom  vo výmere 1453 m2, nachádzajúcich sa na 
Ihličnatej ulici v Bratislave, ktoré tvoria areál súčasného strediska VPS, k. ú. Vrakuňa, evidované na liste vlastníctva č. 2764 
vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za účelom vybudovania verejného parku v rámci realizácie 
rozsiahlej investičnej výstavby na Amarelkovej ulici v Bratislave spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské Nivy 
16, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, IČO: 50 852 230, na dobu určitú 30 rokov, za cenu nájmu v sume 1,00 Eur/rok, 
za podmienok vloženia hodnoty investícií na: 
1. odstránenie všetkých stavieb na Ihličnatej 5-7 v Bratislave  po získaní všetkých  povolení spojených s ich odstránením na 
náklady nájomcu  v hodnote  vo výške min.  50 000,00 Eur:
- súpisné číslo 14 533 postavená na pozemku parc. č. 3435/19 - administratívna budova a sklad,
- súpisné číslo 14 495 postavená na pozemku parc. č. 3435/16 - objekt s bytom pre správcu, 
- súpisné číslo 14 536 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - kotolňa,
- súpisné číslo 14 535 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - opravárenská dielňa,
- súpisné číslo 14 537 postavená na pozemku parc. č. 3435/21 – vodáreň,
2. vybudovanie verejného parku v časti tejto lokality určenej mestskou časťou  a  podľa vopred schváleného projektu po 
predchádzajúcom  vzájomnom odsúhlasení na náklady nájomcu vo výške  min.  50 000,00 Eur,
3. vybudovanie nového strediska Verejnoprospešných stavieb na Majerskej ulici                          v Bratislave (lokalita pri 
letisku), na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3168/10,  3168/11, 3168/12, 3167/3, 3167/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súčinnosti a s požiadavkami mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa na náklady nájomcu  vo výške min. 100 000,00 Eur,
Dôvody hodné osobitného zreteľa: vybudovanie verejne prístupného parku pre verejnosť,  súčasné stredisko VPS 
nevyhovuje prevádzkovým, hygienickým a bezpečnostným normám,  mestská časť nemá v rozpočte finančné prostriedky na 
vybudovanie nového strediska VPS a odstránenie týchto stavieb,  vhodným riešením pre mestskú časť  je vybudovanie nového 
strediska VPS v jednej lokalite  pri novom Zbernom dvore na Majerskej ul.,  nájomca predmetných nehnuteľností bude 
zmluvne zaviazaný, že vybuduje pre mestskú časť nové stredisko VPS a zberný dvor na Majerskej ulici v súčinnosti a v súlade 
s požiadavkami mestskej časti a to na vlastné náklady v sume hodnoty vložených investícií min. 200 000,00 Eur, 
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  rokovať s nájomcom o podmienkach,  zabezpečiť vypracovanie nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a.,  Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 
852 230 v súlade s bodom A/,  podpísať nájomnú zmluvu v termíne do 90 dní od prijatia uznesenia s podmienkami uvedenými  
v bode A/ uznesenia,  zabezpečiť vypracovanie jednoduchého projektu s rozpočtom na vybudovanie nového strediska VPS na 
Majerskej ul.

odbor PaSM 31.12.2019

Prebieha rokovanie so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j. s. a, Bratislava, v zmysle ktorého sa dohodnú 
zmluvné podmienky a následne uzatvorí zmluva v súlade s uznesením. Vzhľadom k zložitosti prípravy 

podkladov, súhlasov, rozhodnutí  k vydaniu územného rozhodnutia pre spoločnosť Malý Dunaj Development, 
j.s.a. nebola podpísaná zatiaľ predmetná zmluva. Uvedené je naďalej v štádiu vzájomného rokovania. 

/predĺženie termínu k podpisu nájomnej zmluvy na základe vykonania priebežnej kontroly plnenia 
uznesení predložená na MZ dňa 24/09/2019. Naďalej prebiehajú prípravné práce k vydaniu územného 

rozhodnutia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
zostáva v plnení

2



85 25.6.2019

Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením 
parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Zriadenie jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej 
politiky v Hlavnom meste SR Bratislava.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
aby zabezpečil v spolupráci s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy realizáciu a financovanie jednosmerných komunikácii 
a vytvorenie parkovacích miest pred spustením parkovacej politiky.

odbor 
RRaŽP

A/zostáva v plnení, B/V roku 2019 bolo na ul. Stavbárska-Rajecka zrealizovaných 110 parkovacích  miest 
financovaných v zmysle zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach 

hl.m. SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
zostáva v plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O

112 24.9.2019

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na prevod vlastníctva: - 
nebytového priestoru č. 216 o výmere 51,16 m2, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod z Kríkovej 7 v Bratislave, súpisné 
číslo 8695, na prízemí domu, postavený na pozemkoch registra „C“ parc. č. 631/79, 631/80, 631/81, 631/82, 631/83, - 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach o veľkosti podielu 5116/670756, - 
spoluvlastníckeho podielu  k pozemkom registra „C“ parc. č. 631/79, 631/80, 631/81, 631/82, 631/83  o veľkosti podielu 
5116/670756,evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV  č. 3198 vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa,  v prospech súčasného nájomcu - Andrea 
Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu - V súlade s bodom A/ zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku so 
zohľadnením doteraz vložených investícií nájomcom nebytového priestoru a požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislava 
o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva v súlade  so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava. 
- Po vydaní predchádzajúceho súhlasu primátora predložiť návrh na schválenie prevodu vlastníctva nebytového priestoru v 
súlade s bodom A/ do miestneho zastupiteľstva.

odbor PaSM

Stanovisko žiadateľke zaslané listom č. 1773/10745/2019 dňa 9.10.2019, prevzaté 21.10.2019, stanovená lehota 
30 dní na predloženie všetkých podkladov na uplatenenie vložených investícií. Vo veci  preverovania 

stanovenia ceny pred realizáciou prevodov prvých bytov a NP a nájomkyňou nebytového priestoru pred 
objednaním znaleckého posudku mestská časť koná v spolupráci s hlavným mestom SR .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

zostáva v plnení

O

119 24.9.2019

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.
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 existujúcou reklamnou stavbou 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 Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31328717 za cenu 700,00 Eur/rok na dobu určitú od  01.12.2019 v 
trvaní 5 rokov.
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
jestvujúca reklamná stavba je na časti pozemku  umiestnená dlhodobo a je vo výlučnom vlastníctve uvedenej spoločnosti, 
vybudovaná na základe  rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu Podpísať Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve, ev. č. 455/2014 zo dňa 05.12.2014 v 
zmysle bodu A/tohto uznesenia. 

odbor PaSM
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme  bol podpísaný zmluvnými stranami, dňa 04.12.2019 zverejnený pod EČ MČ: 

193/2019.                                                                                                                                                        
vypúšťa sa zo sledovania          

V

3



120 24.9.2019

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie, že na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže v dňoch od 02.07.2019 do 30.08.2019                     
na predaj pozemkov registra „C“ 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, so 
stanovenou minimálnou cenou v sume  298 340,00 Eur, bol doručený jediný súťažný návrh. Spoločnosť A-KLINIK a.s., 
Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 500 026 ponúkla v súťažnom návrhu kúpnu cenu  298 500,00 Eur,
B/ schvaľuje v súlade s ust. § 9a  ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
predaj nehnuteľností -  pozemkov registra „C“ parc. č.  2578 - druh pozemku záhrady o výmere 554 m2, parc. č. 2579 - druh 
pozemku záhrady o výmere 328 m2,   parc. č. 2576/6 – druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2, parc. č.  2576/7 – druh 
pozemku ostatné plochy o výmere 282 m2,  nachádzajúce sa  na Hradskej ul. v Bratislave, katastrálne územie  Vrakuňa,   obec  
Bratislava - mestská   časť  Vrakuňa,   okres    Bratislava   II, evidované   na  LV č. 1517,  vo vlastníctve  Hlavného mesta SR 
Bratislava, zverené do správy  mestskej  časti   Bratislava-Vrakuňa  protokolom  o  zverení  obecného  majetku  a  s  ním 
súvisiacich  majetkových  práv  a záväzkov č. 89/91 zo dňa 1.10.1991, do vlastníctva  A-KLINIK a. s., Lermontovova 18, 811 
05 Bratislava, IČO: 47 500 026 za  kúpnu  cenu            298 500,00 Eur,  slovom:  dvestodeväťdesiatosemtisíc päťsto eur, 
C/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu Podpísať  kúpnu zmluvu  na  prevod vlastníctva v súlade s bodom B/  tohto 
uznesenia v termíne do 31.12.2019. 
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.
V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim v stanovenej lehote toto uznesenie stráca platnosť.

odbor PaSM

So žiadateľom prebieha rokovanie, na MZ v decembri 2019 sa predkladá návrh na zmenu znenia uzn.z dôvodu 
zmeny obchodného názvu z A-KLINIK na ALPHA CAPITAL SK a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, 

IČO: 47 500 026. V prípade získania územného a stavebného povolenia bude uzatvorená kúpna zmluva v 
súlade s uznesením.  Zmluva č. 212/2019  podpísaná dňa 16.12.2019, zverejnená dňa 16.12.2019.  Po úhrade 

kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
zostáva v plnení

O

121 24.9.2019

Informácia o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie „Informáciu o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov“
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
zabezpečiť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Hrušov a 
zapracovať výdavky s tým spojené do rozpočtu roku 2020.

odbor 
RRaŽP

B/Výdavky zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2020 v rámci kapitálového rozpočtu vyčlenených 28 300 € 
(ÚPD Horné Diely a Hrušov).                                                                                                                                                                                                                                                                           

zostáva v plnení
O

127 3.12.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2020. 
B/ poveruje Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

kontrolórka

Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej stránke mestskej časti.                                                                                                                                                                                                                 
• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva  - predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                 

• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 - predložená na rokovanie dňa 28.01.2020 - prijaté uz. č. 
154/XI/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2019 -  predložená na rokovanie dňa 28.01.2020 - 
prijaté uz. č. 155/XI/2020.                                                                                                                                                                                                  

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.                                                                                                                                                                        
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.                                                                                                                                                          

•  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa za rok 2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava.                                                                                                                                                                

zostáva v plnení

O

4



A/ 1. Zmluva s občianskym združením Box Club Slovakia so  sídlom Hradská č. 31A, Bratislava podpísaná 
10.01.2020, zmluva zverejnená dňa 15.01.2020 pod č. 4/2020.                                                                                                                                                                                                                       

2. Zmluva s občianskym združením HBK Vrakuňa so  sídlom Rajecká 38, Bratislava bola podpísaná dňa 
19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 218/2019.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Zmluva s občianskym združením ŠK Vrakuňa so  sídlom Poľnohospodárska 2, Bratislava bola podpísaná dňa 
19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 216/2019.                                                                                                                                                                                                                   

4. Zmluva s občianskym združením ŠK GOJU KAI KARATE so  sídlom Na barine 15, Bratislava bola 
podpísaná dňa 10.01.2020, zmluva bola zverejnená dňa 15.01.2020 pod č. 3/2020.                     .                                                                                                                                                                          

5. Oznámenie o schválení dotácie bolo zaslané občianskemu združeniu  Skupina historického šermu SIC 
Kadnárova 27, Bratislava, dňa 10.12.2019, č. 2325/12927/2019/ŠKS/IM, nedoručené z dôvodu neznámeno 
adresáta. Oznámenie bolo doručené dňa 07.01.2020 mailom na adresu štatutárneho zástupcu, ktorý doručí 

chýbajúce povinné prílohy                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Zmluva s občianskym združením Detský fond SR so  sídlom Stavbárska 38, Bratislava bola podpísaná dňa 

19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 217/2019.                                                                                                                                                                                                                         
7. Oznámenie o schválení dotácie občanskemu združeniu Fun Skippers & Dancing, so sídlom Toryská 5, 

Bratislava bolo zaslané dňa 10.12.2019, č. 2325/12915/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                                
K dnešnému dňu neboli doručené chýbajúce prílohy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

B/ 1. Oznámenie o neschválení dotácie pre územný spolok Červený kríž so sídlom Miletičova 59, Bratislava 

O132

3.12.2019

Žiadosti o  poskytnutie  dotácií  z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava-Vrakuňa  na  rok  2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A) schvaľuje
1. dotáciu vo výške 500 € na 16. ročník „Memoriál Štefana Matejčíka“ v boxe – medaile a trofeje, vlajky a plagáty; ubytovanie 
pre pozvaných zahraničných hostí na 1-2 noci a stravu pre cca 30 ľudí, 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 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11403/2019/ŠKS/IM, zo dňa 23.10.2019, v zmysle VZN č. 
5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. dotáciu vo výške 2 000 € na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie základných podmienok pre športovú činnosť 
klubu (materiálne zabezpečenie), občianskemu združeniu HBK Vrakuňa, so sídlom Rajecká 38, 821 07 Bratislava, zast. 
Andrejom Ravaszom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. 
k. 2325/11557/2019/ŠKS/IM, zo dňa 28.10.2019, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
3. dotáciu vo výške 10 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a zabezpečenie základných podmienok pre 
športovú činnosť klubu, nákup materiálno technologického zabezpečenia a prevádzkové náklady (elektrina, plyn, internet, 
ekonomické služby, médiá - telocvične, poplatky, opravy; ostatné náklady), občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa 
Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zast. Andrejom Ravaszom a Jakubom Morávekom, štatutárnymi 
zástupcami, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11556/2019/ŠKS/IM, zo 
dňa 28.10.2019, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
4. dotáciu vo výške 1 000 € na krytie nákladov spojených s reprezentáciou mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, hlavného mesta 
SR Bratislavy a Slovenskej republiky na domácich a zahraničných súťažiach, Majstrovstvách sveta a Európy v karate pre 
Lindu Ondrejkovú, niekoľkonásobnú majsterku sveta a Európy v karate v seniorskej kategórii kata (cestovné náklady, 
ubytovanie, štartovné, diéty, trénovacie poplatky na súťažiach na Slovensku, Japonsku a Poľsku), občianskemu združeniu ŠK 
GOJU KAI KARATE BRATISLAVA, so sídlom Na barine 15, 841 03 Bratislava, zast. Ing. Ľubomírou Klementisovou, 
štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 
2325/11683/2019/ŠKS/IM, zo dňa 30.10.2019, v zmysle VZN č. 5/2015, zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.
5. dotáciu vo výške 2 000 € na oslavy Stredovekého festivalu Vrakuňa 2020, náklady spojené s účasťou ostatných 
šermiarskych skupín, technické zabezpečenie podujatia, náklady na účasť dobových remeselníkov a realizáciu detských 
atrakcií, stredovekej hostiny pre účinkujúcich, ceny do súťaží v rytierskom turnaji, šermiarske a dobové hudobné vystúpenia, 
rekvizity, historická výzdoba areálu, kulisy, propagácia podujatia, občianskemu združeniu Skupina historického šermu SIC, so 
sídlom Kadnárová 27,  831 51 Bratislava, zast. Petrom Horvátom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11716/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2019, v zmysle VZN č. 5/2015 zo dňa 
08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia 
chýbajúcich povinných príloh.
6. dotáciu vo výške 1 500 € na všeobecne prevádzkové náklady Mixklubu, najmä služby spojené s prevádzkou a užívaním 
priestorov (náklady spojené s upratovaním, elektrina, internet, spotrebný materiál využívaný na prevádzku priestorov, 
poštovné), občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, 
zast. PhDr. Nadeždou Feketeovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na 
základe žiadosti č. k. 2325/11717/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2019, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo 
dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia 
chýbajúcich povinných príloh.
7. dotáciu vo výške 1 000 € na podporu športovému klubu najmä cestovné náklady do zahraničia, reprezentáciu klubu na 
Slovensku aj v zahraničí, športové vybavenie (air-track žinenky, švihadlá), štartovné, ubytovanie spojené s cestovaním, 
workshop, režijné náklady (prenájom), občianskemu združeniu Fun skippers & dancing, so sídlom Toryská 5, 821 07 
Bratislava, zast. Andreou Schusnixovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 
na základe žiadosti č. k. 2325/11721/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2019, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 
zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, s podmienkou doplnenia 
chýbajúcich povinných príloh.
B) neschvaľuje 
1. dotáciu na aktivity spojené s ukážkami základov poskytovania prvej pomoci pre seniorov v klube dôchodcov Malý Dunaj a 

odbor 
ŠKSVaŠ

5



B/ 1. Oznámenie o neschválení dotácie pre územný spolok Červený kríž so sídlom Miletičova 59, Bratislava 
bolo zaslané dňa 09.12.2019, č. 2325/12926/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                                 

2. Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie Bratislavský spolok nepočujúcich so sídlom 
Haanova 10, Bratislava bolo zaslané dňa 10.12.2019, č. 2325/12907/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                      
3. Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie Odyseus so sídlom Haanova 10, Bratislava bolo 

zaslané dňa 09.12.2019, č. 2325/12924/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                                         
4. Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie Šinter so sídlom Jazdecká 8, Bratislava bolo 

zaslané dňa 09.12.2019, č. 2325/12928/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 03.01.2020.                                                                                                                                                                                     
5. Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie Pedál so sídlom Holubyho 5, Bratislava bolo 

zaslané dňa 09.12.2019, č. 2325/12925/2019/ŠKS/IM, doručenie neprevzaté v odbernej lehote. Oznámenie dňa 
14.01.2020 zaslané mailom.                                                                                                                          

zostáva v plnení         

na dvoch ZŠ v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ukážkami práce v pristavenej sanitke s dôrazom na najčastejšie diagnózy 
seniorov a časté úrazy v domácnosti, propagačné materiály s logom mestskej časti, spotrebný zdravotnícky materiál, 
resuscitačný model senior+bábo, tričká pre dobrovoľníkov MS SČK, rollup banner, náklady na slávnostné posedenie pre 
členov miestneho spolku a darcov krvi, organizácii Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto, so sídlom 
Miletičova 59, 821 09 Bratislava, zast. Ing. Emíliou Uhrinovou, MPH, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11380/2019/ŠKS/IM, zo dňa 23.10.2019, 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 na sociálno-rehabilitačný pobyt v Liptovskom Mikuláši, občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 
1930 so sídlom Haanova 10, 852 23  Bratislava, zast. Ivetou Bačičovou, štatutátrnou zástupkyňou z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11612/2019/ŠKS/IM, zo dňa 30.10.2019,  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 na aplikáciu ďalšieho efektívneho harm reduction opatrenia - špeciálny kontajner na použité injekčné striekačky 
Fixpoint - nákup jedného ďalšieho kontajnera, osadenie na vybrané miesto, starostlivosť o kontajnery, pravidelné upratovanie 
okolia (odpadové vrecia, rukavice, metly, lopaty, hrable, zberače na odpad), poukážky na pitný režim pre komunitných 
dobrovoľníkov a členov komunitných hliadok, občianskemu združeniu ODYSEUS, so sídlom Haanova 10, 821 07 Bratislava, 
zast. Mgr. Dominikou Jašekovou,  štatutárnou zástupkyňou,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020 na 
základe žiadosti  č. k. 2325/11714/2019/ŠKS/IM, zo dňa 31.10.2019, 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 na výmenu povrchu veľkej telocvične Základnej školy Žitavská 1 občianskemu združeniu ŠINTER, so sídlom 
Jazdecká 8, 831 03 Bratislava, zast. Martinom Huňom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
na rok 2020 na základe žiadosti č. k. 2325/11464/2019/ŠKS/IM, zo dňa 25.10.2019, 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 na pravidelnú údržbu pump trackovej dráhy vo Vrakunskom lesíku, domodelovanie porušených častí a povrchu 
občianskemu združeniu Pedál, so sídlom Holubyho 5, 811 01 Bratislava, zast. Dušanom Chudíkom, MBA, štatutárnym 
zástupcom z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020, na základe žiadosti č. k. 2325/11715/2019/ŠKS/IM, zo 
dňa 31.10.2019,  v zmysle  VZN č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.
C) žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť:
a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v 
termíne do jedného mesiaca od podania daňového priznania,
b) odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2019 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 VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s dopadom na mestskú 
časť.

6



133 3.12.2019

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ. Príloha k návrhu na 
prijatie úveru: Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  
návratných zdrojov financovania – úveru na financovanie nákladov projektu Odborné učebne ZŠ
B/ schvaľuje prijatie termínovaného úveru maximálne do výšky 539 399,50 € (slovom: 
Päťstotridsaťdeväťtisíctristodeväťdesiatdeväť € 50 centov) s lehotou splatnosti do jedného roka od Všeobecnej úverovej banky 
a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie nákladov projektu Vybudovanie 
odborných učební ZŠ, z toho na projekt: 
a) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska Bratislava-Vrakuňa“ do výšky 179 626,43€
b) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská Bratislava-Vrakuňa“ do výšky 179 367,80€ 
c) „Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná Bratislava-Vrakuňa“ do výšky 180 405,18€
a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a Blankozmenkou“
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu, o uzavretie zmlúv/zmluvy o termínovanom úvere a dohody o vyplňovacom 
práve k blankozmenke a blankozmenkou
D/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na rok 2020.

odbor 
ekonomický

A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z.    o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný 
kontrolór vyššieho územného celku dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 

17, ods. 6 pred ich prijatím - splnené.                                                                                                                                  
C/ Zmluva o termínovanom úvere-prekleňovací  204/2019 a dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke a 

blankozmenkou č. 205/2019 uzatvorená dňa 6.12.2019, zverejnená 6.12.2019.                                                    
D/ Prijatie prekleňovacieho úveru predmetom úpravy rozpočtu na rok 2020.                                                                                                                                                                            

zostáva v plnení

O

A/ Odborné stanovisko predložené v  zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov  - splnené.                                                                                                                                                                                                                                                  

D/ Rozpis rozpočtu zaslaný správcom rozpočtových položiek 8.1.2020. Úloha stála.                                                              
vypúšťa sa zo sledovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

V138 3.12.2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2020 – 2022. Príloha k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022: 
Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na 
rok 2020 a  na roky 2021-2022.
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 2020 a nasledujúce roky 2021-2022
B/ schvaľuje
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej  časti vo výške 12 448 783 € vrátane jeho 
programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to: 
Bežné príjmy 9 726 975, Bežné výdavky 9 638 361, Výsledok bežného rozpočtu 88 614
Kapitálové príjmy 1 206 808, Kapitálové výdavky 2 488 048, Výsledok kapitálového rozpočtu - 1 281 240
Finančné operácie príjmové 1 515 000 , Finančné operácie výdavkové 322 374, Výsledok finančných operácií 1 192 626
Príjmy celkom 12 448 783, Výdavky celkom 12 448 783, Výsledok hospodárenia celkom 0
2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020
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/ berie 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/ žiada 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/ 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.
Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.

odbor 
ekonomický
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141 3.12.2019

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3168/10 o výmere 2000 m2, druh pozemku orná pôda,  evidovaný 
na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  
nachádzajúci sa na Majerskej ulici  (pred  letiskom) v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov vyhlásenie  súťaže   na  
nájom časti  pozemku   registra „C“  parc.  č.  3168/10  o výmere  2000 m2, druh pozemku orná pôda  na  Majerskej  ulici v 
Bratislave (lokalita pred letiskom),  k. ú.  Vrakuňa,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava evidovaný na LV  č. 1095, 
zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/91 zo dňa 01.10.1991, účel nájmu - využitie pozemku v súlade s  
územnoplánovacou informáciou  na služby výrobné  a  nevýrobné,  zástavba   areálového charakteru a komplexov s  nájmom 
minimálne 5,00 Eur/m2/rok,  športové a  voľnočasové aktivity s  nájmom minimálne  1,50 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu vyhlásiť súťaž na nájom pozemku s dobou predloženia súťažných návrhov do 
30 dní od vyhlásenia súťaže, uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže, ktorý bude určený komisiou zloženou zo štyroch 
poslancov miestneho zastupiteľstva.

odbor PaSM
Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku bude možné až po úplnom odstránení nanesenej skládky odpadu, 

ktorá sa rieši v súčinnosti s odborom regionálneho rozvoja a životného prostredia mestskej časti.                                                                                                                                                                      
zostáva v plnení 

O

143 3.12.2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 120/IX/2019 zo dňa 24.9.2019 z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu uznesenia č. 120/IX/2019 zo dňa 24.9.2019 v časti obchodné meno kupujúcej spoločnosti A-KLINIK 
a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 500 026, z dôvodu zmeny jej obchodného mena  na obchodné meno 
ALPHA CAPITAL SK a.s., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 500 026,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu zabezpečiť realizáciu prevodu vlastníctva pozemkov v prospech kupujúceho v 
súlade s uznesením č.  120/IX/2019 zo dňa 24.9.2019  a  v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

odbor PaSM
 Zmluva č. 212/2019 podpísaná dňa 16.12.2019, zverejnená dňa 16.12.2019 s kupujúcou spoločnosťou ALPHA 

CAPITAL SK.  Po úhrade kúpnej ceny bude podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností.                                                                                                                                                         
zostáva v plnení                                      

O

152 28.1.2020

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa.  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie  na  vedomie
písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 03.12.2019.

kontrolórka
úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa                                                                                                                                                                                                               

- čl. 5 bod 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
vypúšťa sa zo sledovania

V
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153 28.1.2020

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.: 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 84/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 103/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 110/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 114/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 116/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 117/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 123/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 124/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 125/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 126/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 128/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 130/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 131/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 134/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 135/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 136/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 137/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 139/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 140/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 142/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 144/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 145/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 146/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 147/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 148/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 149/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 150/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 151/X/2019 zo dňa 03.12.2019,
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 59/IV/2019 zo dňa 
16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 112/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 119/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 120/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 138/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 141/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 143/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 84/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 103/IX/2019 zo 
dňa 24.09.2019, 110/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 114/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 116/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 117/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 123/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 124/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 125/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 126/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 128/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 130/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 131/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 134/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 135/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 136/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 137/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 139/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 140/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 142/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 144/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 145/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 146/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 147/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 148/X/2019 zo dňa 
03.12.2019, 149/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 150/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 151/X/2019 zo dňa 03.12.2019.

odbor 
vnútorných 

vecí
vypúšťa sa zo sledovania V

154 28.1.2020

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie  na  vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019, predloženú v súlade s 
ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.

kontrolórka

vypracovaná a predložená v zmysle § 18 ods. 1. písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

schválený uz. č. 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019                                                                                                               
vypuúšťa sa zo sledovania    

V

155 28.1.2020

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2019 číslo 2/2020

kontrolórka

vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a plánom kontrolnej činnosti na na I. polrok 2020 schválený uz. č. 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V
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157 28.1.2020

Návrh na vyradenie elokovaného pracoviska - Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava a jedálne pri Materskej škole 
Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2020 a ich následné zaradenie k 01.09.2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
1. vyradenie elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k termínu 
31.08.2020,
2. vyradenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava k termínu 31.08.2020,
3. zaradenie samostatnej Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR k termínu 
01.09.2020,
4. zaradenie školskej jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava k termínu 01.09.2020,
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o vyradenie elokovaného pracoviska v 
objekte Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k termínu 31.08.2020,
2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o vyradenie školskej jedálne ako 
súčasť elokovaného pracoviska v objekte Bodvianska 4, Bratislava k termínu 31.08.2020,
3. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o zaradenie samostatnej Materskej 
školy Bodvianska 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR k termínu 01.09.2020,
4. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o zaradenie školskej jedálne ako 
súčasť Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava k termínu 01.09.2020,
5. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia  
k zaradeniu Materskej školy Bodvianska 4,  Bratislava  a školskej jedálne ako súčasti Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 
do siete  škôl a školských zariadení SR.   

odbor 
ŠKSVaŠ

po podpise 
uznesenia

Žiadosť o vyradenie elokovaného pracoviska - Materská škola Bodvianska 4, Bratislava a jedálne pri Materskej 
škole Bodvianska 4, Bratislava zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2020 a ich následné zaradenie k 

1.9.2020 bude zaslaná Ministerstvu školstva SR po doplnení povinných príloh v termíne do 31.03.2020.                                                                                                                                                  
zostáva v plnení

O

1.)  Dohoda o skončení Zmluvy o nájme NP EČ MČ: 345/2012 so Súkromným gymnáziom, Vážska 32, 821 07 
Bratislava podpísaná dňa 25.02.2020, zverejnená pod  EČ MČ: 25/2020 dňa 27.02.2020; 2.) Zmluva o nájme 

NP uzatvorná so spločnosťou Edux s.r.o., Vážska 34, 821 07 Bratislava podpísaná dňa 27.02.2020, zverejnená 
pod EČ MČ: 26/2020 dňa 06.03.2020.                                                                                                             

vypúšťa sa zo sledovania

V156 28.1.2020

Návrh na prenájom nebytových priestorov, o podlahovej ploche 891,19 m2 nachádzajúcich sa v  objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 
07 Bratislava, ako prípad  hodný osobitného zreteľa v prospech spoločnosti Edux s. r. o., so sídlom na Vážskej 5012/34, 821 07 
Bratislava, IČO: 52560813,  za účelom  zriadenia Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení.
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 nebytových 
priestorov o podlahovej  ploche   891,19 m2, nachádzajúcich sa v  objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava, evidovaných na LV č. 
2764, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  v prospech  spoločnosti Edux s. r. o.,  Vážska ul. č. 5012/34, 821 07 Bratislava, 
IČO: 52 560 813, ako prípad  hodný osobitného zreteľa za účelom zriadenia neplnoorganizovanej Súkromnej základnej školy a jej 
zaradenia do siete škôl a školských zariadení, za týchto podmienok:
- doba nájmu v trvaní 5 rokov a to od 01. júla 2020 – do 31. augusta  2025, 
- výška nájomného 14,00 Eur/m2/rok, ročný nájom 12 476,66  Eur,
- úhrada poplatkov za služby spojené s užívaním priestorov,  
- ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 345/2012, v znení dodatku k 30.06.2020 s pôvodným nájomcom Súkromným 
gymnáziom, IČO: 30 805 473, 
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa: - na základe odporúčania Okresného úradu Bratislava odbor školstva realizuje žiadateľ transformáciu 
prvého až štvrtého ročníka osemročnej formy štúdia osemročného súkromného gymnázia na vyučovanie v druhom stupni základnej školy,
- mestská časť Bratislava-Vrakuňa dňa 10.09.2019 udelila súhlas  s umiestnením sídla spoločnosti Edux s. r. o. ako zriaďovateľa 
základnej školy do priestorov na Vážskej 34 v Bratislave, ktoré sú v súčasnom období v nájme Súkromného  gymnázia so sídlom na 
Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava,
- v spoločnosti Edux s. r. o. sú  spoločníkmi a konateľmi zriaďovateľ a  riaditeľ Súkromného gymnázia a táto spoločnosť bude v 
pozmenenej forme pokračovateľom výchovnovzdelávacieho procesu doterajšieho Súkromného gymnázia po vydaní rozhodnutia 
Ministerstvom školstva, mládeže a  športu SR o zaradení základnej školy do siete základných a stredných škôl SR pod názvom Súkromná 
základná škola, Vážska 34, 821 07 Bratislava  so začiatkom vyučovania od 01.09.2020 s programom, ktorý nadväzuje na dlhoročný 
vyučovací proces, 
- v stanovenej výške ceny nájmu je zohľadnená skutočnosť, že Súkromné gymnázium vložilo do rekonštrukcie a úprav objektu na Vážskej 
34 počas celkovej doby nájmu od roku 2005 vlastné finančné prostriedky, nakoľko bol objekt v zlom technickom stave. 
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov  v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia.
V prípade ak nájomca zmluvu o nájme nebytových priestorov v súlade  s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do  90 dní od jej 
schválenia v miestnom zastupiteľstve,  toto uznesenie stratí platnosť. 

odbor PaSM
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158 28.1.2020

Návrh Zásad poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze,  
pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa 
do prvého ročníka základnej školy.
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, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa 
do prvého ročníka základnej školy,
B/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zverejniť Zásady poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového 
vstupného balíčka pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy, spôsobom obvyklým. 

odbor 
ŠKSVaŠ

po podpise 
uznesenia

Návrh Zásad poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej 
núdze,  pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a jednorazového vstupného balíčka pri 

nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy zverejnené dňa 29.01.2020 na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

vypúšťa sa zo sledovania

V

159 28.1.2020

Návrh na verejné ocenenie občana mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje udelenie verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa in memoriam Ing. Štefanovi Ondekovi, občanovi 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  udeliť verejné ocenenie in memoriam Ing. Štefanovi Ondekovi na Vrakunskom 
plese konanom dňa 8. februára 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

V zmysle VZN č. 7/2019 o podmienkach používania symbolov a oceňovania občanov mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa a Pravidiel o udeľovaní ocenenia bol dňa 08.02.2020 na Vrakunskom plese  verejne ocenený im 

memoriam občan mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Ing. Štefan Ondek.                                                               
vypúšťa sa zo sledovania

V

160 28.1.2020

Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Návrh realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- pripraviť podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice upravujúcej 
záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z.  o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo 04/PSM/2019,
- vybrať formou prieskumu trhu vhodné priestorové vybavenie – regále, pult, pracovný stôl a stoličky, 
- zabezpečiť elektronickú evidenciu tovaru, 
- zabezpečiť personálne vybavenie sociálnej výdajne

odbor 
ŠKSVaŠ

po podpise 
uznesenia

Realizácie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu 
nasledovne:                                                                                                                                                            - v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného 

obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo 04/PSM/2019 k výberu a stavebenej realizácie sa 

postupovalo formou prieskumu trhu, stavebné práce sú v procese realizácie.                                                                                                                                                       
zostáva v plnení

O

161 28.1.2020

Návrh Štatútu Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor 
ŠKSVaŠ

Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa dňa 29.01.2020.                                                                                                                                                                                                                                                      

vypúšťa sa zo sledovania
V

162 28.1.2020

Návrh Pravidiel poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zverejniť Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Vrakuňa spôsobom obvyklým.

odbor 
ŠKSVaŠ

pred 
otvorením 
sociálnej 
výdajne

Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli 
zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 29.01.2020.                                                                    

vypúšťa sa zo sledovania 
V

163 28.1.2020

Návrh na prijatie dlhodobého úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania – úveru                             
B/ schvaľuje prijatie návratných zdrojov financovania do výšky celkom 1 500 000,00 € s lehotou splatnosti 10 rokov na 
financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa od Slovenskej sporiteľne a. s., Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava, IČO: 00 151 653, DIČ: 202 041 536 pričom, 750 000 € ako úver so zvýhodnením z disponibilných úverových liniek 
z európskych rozvojových bánk s fixnou úrokovou sadzbou na celé úverované obdobie a časť vo výške 750 000 € ako úver bez 
zvýhodnenia z predmetných úverových liniek s fixnou úrokovou sadzbou na celé úverované obdobie, bez zabezpečenia
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu, o uzavretie zmlúv o  úvere v zmysle bodu B/ 
D/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.

odbor 
ekonomický

A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v 
zmysle ktorého preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa  § 17, ods. 6 pred ich prijatím - splnené.                                                                                                                                                
C/ Zmluva o úveru č. 61/CC/20 - 750 000 € a Zmluva o úveru č. 62/CC/20 - 750 000 € so SLSP, a.s. uzatvorené 

dňa 14.2.2020, zverejnené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
D/ Úverové zdroje zohľadnené v rozpočte mestskej časti na rok 2020.                                                                                                                                                            

vypúšťa sa zo sledovania 

V
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164 28.1.2020

Návrh na nájom časti pozemkov pod terasami polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 v Bratislave, parc.č. 1232/1; 
1232/2; 1233/1, 1233/2 a polyfunkčného domu Stavbárska 38 v Bratislave parc.č. 1231/1, k.ú. Vrakuňa, v prospech 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom realizácie projektov mestskej časti zameraných na zabezpečenie čistoty a 
poriadku v uvedenej lokalite.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje nájom časti pozemkov pod terasami polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 v Bratislave, parc.č. 1232/1; 
1232/2; 1233/1, 1233/2 a polyfunkčného domu Stavbárska 38 v Bratislave parc.č. 1231/1, k.ú. Vrakuňa, v prospech mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov Stavbárska 34, 36 a 
Stavbárska 38 v Bratislave, za účelom realizácie projektov mestskej časti zameraných na zabezpečenie čistoty a poriadku v 
uvedenej lokalite, za týchto podmienok:
- predchádzajúci súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 a 38 v Bratislave s 
užívaním časti dotknutých pozemkov,
- poskytnutie finančných prostriedkov zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na realizáciu projektov mestskej časti 
zameraných na zabezpečenie čistoty a poriadku v uvedenej lokalite,
- doba nájmu – čas neurčitý s možnosťou ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
lehotou jeden mesiac, 
- výška nájomného 1,- Eur/rok.
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi uzatvoriť zmluvy o nájme časti pozemkov pod terasami v zmysle bodu 
A/ tohto uznesenia s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov polyfunkčného domu Stavbárska 34, 36 a 38 v zastúpení 
správcom bytového domu. 
V prípade ak nájomca zmluvu o nájme časti pozemkov v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od 
poskytnutia finančných prostriedkov zo strany hlavného mesta SR Bratislavy na realizáciu projektov mestskej časti,  toto 
uznesenie stráca platnosť.

odbor PaSM zostáva v plnení O
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