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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                      berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 28.04.2020. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 
 

Z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa malo uskutočniť dňa 31.03.2020 

o 08:30 hod. v súlade s uznesením číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým boli schválené 

termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2020 

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

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, (ďalej len „rokovací 

poriadok“) zrušilo. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou 

zo dňa 22.04.2020 zvolal XII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej bol aj program 

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

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

V zmysle Opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020, sa štátnym orgánom a orgánom územnej 

samosprávy uložila podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť pri zasadnutiach 

a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú informovanosť občanov. Rokovanie miestneho 

zastupiteľstva sa uskutočnilo  BEZ PRÍTOMNOSTI VEREJNOSTI. 

 

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

schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

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

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený/ 

doplnený o nové body do bodu rôzne s označením: 

13.A. Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

13.B.  Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m
2
 

a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545m
2
, katastrálne územie Vrakuňa, na 

Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

a predaj priľahlého pozemku.  

13.C. Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku 

parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej 

ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava),  k. ú. Vrakuňa. 

13.D. Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej 

ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových 

kurtov. 
 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

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

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

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

- uz. č. 165/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 166/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 

1/2017 zo dňa 28. 02. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

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

- uz. č. 167/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou prítomných 

poslancov. 

5. Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 168/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava nájomníčky Libuše 

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

- uz. č. 169/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Štatút Denného centra   „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 170/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká ul.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 171/XII/2020 – na základe rozpravy si predkladateľ materiálu autoremedúrou 

osvojil úpravu pôvodného uznesenia s návrhom schválenia zriadenia regulovaného 

parkoviska prostredníctvom nezávislého subjektu. Hlasovaním bolo uznesenie 

prijaté. 

9. Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom vlastníctva pozemku parc. registra „E“ č. 603/100 

o výmere 1 302 m
2
, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 270,  vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa,  v Bratislave, k. ú. 

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

- uz. č. 172/XII/2020 – predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

opravu uznesenia v bode A/ o výmeru z pôvodnej 1 498 m
2 

 na 1 302 m
2
 a schválenie 

vyhlásenia zámeru na nájom pozemku.
 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

10. Návrh na vyhlásenie zámeru na zámenu časti pozemku parc. č. 3551/22, k. ú: Vrakuňa, 

zapísaný na LV č. 3313, v spoluvlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter, Bratislava v ½; Fieber 

Peter, Bratislava v ¼ ; Fieber Štefan, Bratislava v ¼, nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. 

V Bratislave, za časť pozemku parc. č. 3551/20, k. ú: Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040,  

nachádzajúcich sa na Dvojkrížnej ul. vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 173/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu s úpravami 

formálneho charakteru. 

11. Nájom  časti pozemku parc. č. 1173/8-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517, k. 

ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 20 m
2
, nachádzajúcim sa  na Kazanskej ulici 

v Bratislave  v prospech spoločnosti:  KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14, 821 08  

Bratislava, IČO: 46 969 110  ako  prípad osobitného  zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 174/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

12. Návrh na odpustenie dlhu pani Moniky Vakulovej, Bratislava vzniknutého z nezaplateného 

nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 38 Bratislava za obdobie od novembra 2016 do 

19.02.2020 vo výške 9 084,07 Eur.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 175/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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13. Rôzne. 

A. Návrh na zaslanie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k pripravovanému VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

- uz. č. 176/XII/2020 – predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia o pripomienku v znení: V budúcnosti zakomponovať do VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy systém 

bezplatného odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej zástavby s možnosťou 

zakúpenia nádob na separovaný odpad majiteľmi nehnuteľnosti. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté. 
B. Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m

2
 

a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 o výmere 545m
2
, katastrálne územie Vrakuňa, na 

Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v Bratislave, z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa 

a predaj priľahlého pozemku.  

- uz. č. 177/XII/2020 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia v časti B/ o pripomienku v znení: zabezpečiť, aby súčasné 

verejné parkovacie plochy na časti parc. č. 18/4 v budúcnosti naďalej slúžili ako 

verejné parkovisko pre návštevníkov prevádzky v danom objekte; v prípade porušenia 

podmienky, si mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhradzuje predkupné právo na 

odkúpenie časti predmetnej parc. č. 18/4. Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

C. Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2 a časť pozemku 

parc. č. 889/9 o výmere 128 m
2
, obidva evidované na LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na Ráztočnej 

ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava),  k. ú. Vrakuňa. 

- uz. č. 178/XII/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

D. Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej 

ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových 

kurtov. 

- uz. č. 179XII/2020 - predkladateľ materiálu si autoremedúrou osvojil návrh na 

doplnenie uznesenia v časti A/ o novú podmienku v znení: ako nájomca zabezpečí 

starostlivosť o priľahlú betónovú plochu, na ktorej vybuduje mini detské ihrisko. 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.04.2020 boli prijaté uznesenie 

číslo 165/XII/2020 – 179/XII/2020. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 

28.04.2020 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. Uznesenia boli schválenou 

návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi, ktorý ich v súlade s článkom 

7 bod 18) platného rokovacieho poriadku podpísal v stanovenom termíne a  boli dodržané 

termíny pre ich zverejnenie.   

 

 


