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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

berie na  vedomie 

 

 

 

Správu č. 4/2020 z priebežnej kontroly plnenia  uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa  prijatých v čase od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. 

volebného obdobia 2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Správa je vypracovaná a predložená v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a  čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v zmysle ktorého priebežnú kontrolu plnenia 

uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predkladá miestny kontrolór 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Kontrola bola zároveň vykonaná na základe schváleného 

plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020 schválený uznesením číslo 

127/X/2019 dňa 03.12.2019. 
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S P R Á V A    č. 4/2020  

z priebežnej kontroly  plnenia uznesení  
 

Oprávnená osoba:    Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór  
 

Predmet kontroly: Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

Kontrola bola vykonaná v čase: od 16.06.2020 do 20.08.2020 s prerušením v čase čerpania 

dovolenky od 06.07.2020 – 10.07.2020 a do času predloženia 

vyhodnotenia uznesení zo strany vecne príslušných odborov 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

Povinná osoba:  Mestská časť Bratislava–Vrakuňa,  

 Šíravská 7, 821 07 Bratislava 

IČO 00 603 295 
(v zastúpení Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) 

 

Kontrolované obdobie:  uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa prijaté od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a 

tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  čl. 8 platného Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020, schválený uznesením číslo 127/X/2019 

dňa 03.12.2019. 
 

CIEĽ KONTROLY: 

Zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku                

8. volebného obdobia 2018-2022). 
 

OZNÁMENIE O VÝKONE KONTROLY  

Listom č. 755/6569/2020/MK/AK zo dňa 15.06.2020 podľa č. VI ods. 1 písm. a) „Pravidiel 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ (ďalej len „pravidiel“) 

bola povinná osoba oboznámená s termínom zahájenia kontroly, cieľom kontroly a súčasne v súlade 

s čl. V ods. 1 písm. c) „pravidiel“ a čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa požiadaná o zabezpečenie súčinnosti potrebnej na jej vykonanie 

a na predloženie písomného vyhodnotenia tých uznesení, ktoré k dátumu zahájenia kontroly ostali 

v plnení.  
 

VÝCHODISKÁ KONTROLY 
Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a súvisiace materiály z jednotlivých odborov Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona SNR                           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností 

vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

 upravoval článok 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, ktorý bol 

zmenený a doplnený Dodatkom č. 1 schválením uznesenia č. 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 

Dodatkom č. 2 schválením uznesenia č. 275/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017 a Dodatkom č. 3 

schválením uznesenia č. 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018 (ďalej len „rokovací poriadok) 

v zmysle ktorého: 
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1. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Nositeľ úloh 

zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva, v 

úzkej súčinnosti so starostom, zástupcami starostu, miestnym kontrolórom a prednostom. 

Prednosta o plnení uznesení predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu, prípadne návrhy na 

ich ďalšie sledovanie, respektíve vypustenie zo sledovania. Priebežnú kontrolu uznesení 

miestneho zastupiteľstva predkladá miestny kontrolór v súlade s plánom kontrolnej činnosti.  

Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a konatelia spoločností s 

majetkovou účasťou mestskej časti prekladajú na odbor vnútorných vecí do 5 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.   

Vedúci odborov miestneho úradu prekladajú na odbor vnútorných vecí do 10 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.  

2. Miestny úrad vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami miestneho 

zastupiteľstva a vykonáva nariadenia mestskej časti. Na vykonávaní nariadení sa spolu s 

inými orgánmi podieľa aj Okrsková stanica mestskej polície Bratislava-Vrakuňa. 

 

TERMÍNY ROKOVANÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-VRAKUŇA 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 

bolo zvolávané v súlade so zákonom  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a rokovacím poriadkom v platnom znení.  
 

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 21/II/2018 zo dňa 18.12.2018 bol schválený 

nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2019 so začiatkom        

o 8,30 hod.: 

 19. februára 2019, 

 16. apríla 2019, 

 25. júna 2019, 

 24. septembra 2019, 

 03. decembra 2019. 
 

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019 bol schválený 

nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020 so začiatkom        

o 8,30 hod.: 

 28. január 2020, 

 31. marca 2020, 

 09. júna 2020, 

 08. septembra 2020, 

 01. decembra 2020. 
 

V kontrolovanom období bolo starostom  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané rokovanie 

miestne zastupiteľstva celkom 6 krát, z toho v mimoriadnom termíne 1 krát. Z dôvodu 

epidemiologickej situácie, v súvislosti s ochorením COVID-19, bol termín XII. zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva, schváleného na deň 31.03.2020 zrušený a rokovanie sa uskutočnilo 

v náhradnom termíne dňa 28.04.2020. 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.  

Pôvodne schválený termín XIII. zasadnutia miestneho  zastupiteľstva na deň 09.06.2020 bol zrušený 

a rokovanie miestneho zastupiteľstva sa uskutočnilo v náhradnom termíne dňa 16.06.2020. 
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Kontrola preverila legislatívnu úpravu prípravy materiálov na rokovania orgánov samosprávy, 

prijímania uznesení v nadväznosti na zákonnú úpravu predpísaného kvóra pre ich prijímanie, 

plnenia úloh v stanovených lehotách a termínoch, zverejňovania dokumentov ako i súvisiacich 

dokumentov pred ich prerokovaním a po ich schválení s ohľadom na transparentnosť a 

sprístupňovanie informácií exekutívou a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.  

  

KONTROLNÉ ZISTENIA: 

VIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 01.08.2019 v mimoriadnom termíne 
Na VIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijaté jedno uznesenie číslo 100/VIII/2019. 

IX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 24.09.2019 

Na IX. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla 101/IX/2019 – 

122/IX/2019. V rámci jedného bodu boli prijaté dve uznesenia číslo 118/A/IX/2019 a 

118/B/IX/2019. 

X. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 03.12.2019 

Na X. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 29 uznesení čísla 123/X/2019 - 

151/X/2019. 

XI. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.01.2020 

Na XI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 13 uznesení čísla 152/XI/2020 - 

164/XII/2020. 

XII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2020 v náhradnom termíne 

Na XII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 15 uznesení čísla 165/XII/2020 - 

179/XII/2020. 

XIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.06.2020 v náhradnom termíne 

Na XIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 16 uznesení čísla 180/XIII/2020 - 

195/XIII/2020. 

 

Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplýva, že v období 

od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) bolo 

prijatých  97 uznesení, z ktorých bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali „charakter“ 

realizovateľných (žiada, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali informatívny, resp. 

deklaratívny a konštatačný charakter. 

  

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť 

druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa termínov rokovania, vrátane 

návrhov na ich vypustenie a sledovanie  

rokovania miestneho 

zastupiteľstva 
 prijaté uznesenia 

počet 

prijatých 

uznesení 

počet 

splnených/ 

vypustených 

uznesení zo 

sledovania                

k 16.06.2020 

počet uznesení, ktoré ostali           

v plnení do 08.09.2020 

celkom 
návrh na 

vypustenie 

ponechať                      

v 

sledovaní 

VIII 01.08.2019  100/VIII/2019 1 1 0 0 0 

IX 24.09.2019 101/IX/2019 - 122/IX/2019  23 21 2 1 1 

X 03.12.2019 123/X/2019 - 151/X/2019 29 25 4 3 1 

XI 28.01.2020 152/XI/2020 - 164/XII/2020 13 12 1 0 1 

XII 28.04.2020 165/XII/2020 - 179/XII/2020 15 8 7 5 2 

XIII 16.06.2020  180/XIII/2020 - 195/XIII/2020  16 0 16 10 6 

Celkový počet prijatých uznesení 97 67 30 19 11 
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NÁVRH ĎALŠIEHO POSTUPU: 

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých 

v kontrolovanom období navrhujem: 

                                                      

1. vypustiť zo sledovania uznesenia: 

112/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, 169/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 

zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 181/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

185/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 189/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 190/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 192/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

194/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 

 

2. ponechať v plnení a sledovaní uznesenia číslo: 

121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 164/XI/2019 zo dňa 

28.01.2020, 171/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 

 

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

správy č. 4/2020: 

1. Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 

do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) – Príloha č. 1. 

2. Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva   v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 

(časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa typu vymedzenia                    

- Príloha č. 2. 

 

ZÁVER: 

Výkon kontroly postupov ustanovených v Rokovacom poriadku – Príprava a zvolávanie zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva, preukázal dodržiavanie týchto ustanovení bez negatívnych zistení. 

Zasadnutia zastupiteľstva v riadnych termínoch sa riadili schváleným harmonogramom prijímaným 

poslancami uznesením zväčša na konci príslušného roka, okrem schválených termínov, ktoré sa 

mali uskutočniť dňa 31.03.2020 a 09.06.2020 a to z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19. Materiály na rokovanie boli pripravované v termínoch a forme určenej 

Rokovacím poriadkom. Obdobne exekutíva dodržiava termíny distribúcie materiálov na rokovanie, 

ako i ich zverejňovanie na webovom sídle mestskej časti pre dodržiavanie informačnej povinnosti 

sprístupňovania informácií občanom a verejnosti. Miestny kontrolór preveril i dodržiavanie 

povinnosti dodržiavania lehôt pri zverejňovaní dokumentov na pripomienkovanie verejnosti, napr. 

návrhy VZN, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie zámerov, ako i plnenie lehôt 

povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých dokumentov. V kontrolovanej vzorke 

písomností nezistila kontrola porušovanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných 

odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná dostatočná pozornosť.  

V záujme urýchlenia procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho 

zastupiteľstva opakovane navrhujem, aby nositelia úloh  zabezpečovali a kontrolovali uznesenia, 

ktoré sú v plnení a súčasne kontrolovali plnenie tých uznesení, ktoré boli vypustené zo sledovania.  
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Zároveň bolo kontrolovanému subjektu odporúčané: 

- aby nositelia úloh, v súlade s čl. 8 rokovacieho poriadku, predkladali odboru vnútorných vecí 

písomné vyhodnotenie uznesení, v termíne do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie, 

- v súlade s čl. 7 bod 14  rokovacieho poriadku do návrhov uznesení určiť termín plnenia, 

- dodržiavať termíny plnenia uznesení, vrátane termínov pri uzneseniach, ktoré sú viazané 

termínom skončenia ich platnosti, 

- nevypúšťať so sledovania uznesenia, obsahujúce trvalé, alebo dlhodobé úlohy. 

 

 

Správa o výsledku priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých 

v období: od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-

2022) bola vypracovaná dňa 20.08.2020 a zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá dňa 

21.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

100/VIII 01.08.2019

Schválenie prevodu vlastníctva bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave a s tým súvisiaceho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na prislúchajúcich pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 3034 v prospech Romany 
Jančekovej Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzným 
nariadením hlavného mesta SR Bratislavy   č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, súhlasu primátora k 
prevodu vlastníctva zo dňa 03.04.2019 a § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva: 
- trojizbového bytu č. 8, o výmere 63,46 m2, v bytovom dome na Jedľovej ulici č. 2, 4, 6, 8 v Bratislave súpisné číslo 8597, vo vchode na Jedľovej ulici č. 2, 
na 5. podlaží (4. poschodí), postavený na pozemkoch registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14,
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti podielu 6346/696561, 
- spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra „C“ parc. č. 631/8, 631/9, 631/10, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14 o veľkosti 6346/696561
evidovaných Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3034, katastrálne územie Vrakuňa, obec Bratislava-Vrakuňa, okres 
Bratislava II, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, zverených do správy mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za kúpnu cenu vo 
výške 95 000,00 Eur, kupujúcej p. Romane Jančekovej, Bratislava. 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu podpísať kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva podľa bodu A tohto uznesenia. 
Kupujúca je povinná uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcou 
do 30 dní od schválenia tohto uznesenia v miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stráca platnosť. 

zmluva podpísaná dňa 21.8.2019, zverejnená dňa 
26.8.2019, čaká sa na úhradu kúpnej ceny na účet MČ a 
účet hlavného mesta / 30 dňová lehota/, následne bude 

podaný návrh vklad do katastra.                           
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 106/IX/2019 z 24.9.2019                                                                                                                                                                                            
- kúpna zmluva ev. č. 144/2019 podpísaná dňa 

21.08.2019, zverejnená 26.08.2019                                                 
- kúpna cena na účet mestskej časti pripísaná dňa 

26.08.2019                                                                           

V
106/IX/2019 z 

24.09.2019
 -  -

Prijaté uznesenie č. 100/VIII/2019 - celkom prijaté 1 uznesenie

101/IX 24.09.2019

1A/Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
Správu o výsledkoch práce a činnosti Mestskej polície Expozitúry Bratislava II. v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za obdobie od 01.01.2018 
do 31.12.2018.

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

102/IX 24.09.2019

1/B  Bezpečnostná situácia v  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
Správu o výsledkoch práce a činnosti práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava-Vrakuňa, odboru poriadkovej polície, Okresného 
riaditeľstva PZ v Bratislave II v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018. 

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

103/IX 24.09.2019

1/C Nájom  pozemku registra „C“  parc. č. 3648/158 vo výmere 16 m2, evidovaný na LV č. 1095,  k. ú. Vrakuňa, na Žitavskej ul.  v Bratislave, v 
prospech  Františka Baka, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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  nehnuteľnosti  - pozemku registra „C“ KN č. 3648/158 vo výmere 16 m2,  k. ú. Vrakuňa, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidované na 
liste vlastníctva 1095,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  protokolom č. 20/1992 zo dňa 
06.02.1992,  nachádzajúci sa vo vnútrobloku na Žitavskej v Bratislave v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom užívania spolu so susednou stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa a to  na dobu neurčitú, nájomné v sume 1,00 Eur/m2/rok, ročný nájom 16,00 Eur v prospech Františka Baka, Bratislava, ktorý je 
vlastníkom susednej stavby a pozemku evidovaných na LV č. 6069, k. ú. Vrakuňa
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- jedna sa o nájom pozemku nad ktorým sú v havarijnom stave prístupové schody na bývalú pochôdznú terasu k bytovým domom na Žitavskej ulici v 
Bratislava, podschodiskový priestor bol v minulosti obmurovaný,  
- z hľadiska jeho umiestnenia je pozemok a vytvorený priestor využívaný k protispoločenskej činnosti neprispôsobivých osôb na drogovú činnosť 
(pohádzané injekčné ihly), WC, tvorba skládky, nad pozemkom je schodisko  v prepadávajúcom dezolátnom stave, prístupom na schody môže dôjsť k 
ohrozeniu života a zdravia  nakoľko hrozí prepad osoby pod schody, 
- žiadateľ je vlastníkom pozemku a susednej stavby, do ktorej zateká z bývalej pochôdznej terasy a na ktorú je jediný prístup po rozpadajúcich sa schodoch,
- žiadateľ súčasne zrekonštruuje nielen strop jeho stavby, ktorú tvorí terasa ale aj súvisiace schody a k výkonu opravy a údržby potrebuje prístup na 
predmetný pozemok, 
- prístupové schody aj pochôdzná terasa bola zverená do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
- mestská časť nemá finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu pochôdznej terasy a schodov tak, aby nedochádzalo k zatekaniu do stavieb iných 
vlastníkov,
- za účelom užívania pozemku v pod schodiskovom priestore vykoná žiadateľ opravu a zabezpečí aj jeho  údržbu počas doby jeho užívania na jeho náklady,
- nájom pozemku je v záujme mestskej časti z dôvodu zlepšenia kvality životného prostredia obyvateľov tejto lokality, 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu uzatvoriť nájomnú zmluvu za podmienok uvedených v bode A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť.

Nájomná zmluva 29.10.2019 predložená nájomcovi 
na  pripomienkovanie, dňa 5.11.2019 rokovanie 

nájomcu so starostom, zmluva  podpísaná 
starostom  15.11.2019, predložená na podpis 

nájomcovi. Zmluva č. 199/2019 uzatvorená dňa 
20.11.2019, zverejnená 22.11.2019.                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                                           

- nájomná zmluva ev. č. 199/2019 podpísaná dňa 
20.11.2019, zverejnená 22.11.2019                                                                                                    

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

 -  -

1



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

104/IX 24.09.2019

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 rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, ktoré sa konali dňa:
- 25.06.2019,
- 01.08.2019 v mimoriadnom termíne.

úloha stála  v zmysle Rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa - čl. 5 bod 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                                                                                

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

105/IX 24.09.2019

Priebežná kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na  vedomie Správu č. 7/2019 z priebežnej kontroly plnenia  uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa  
prijatých v čase od 24.04.2018 do 11.09.2018 (štvrtý  rok 7. volebného obdobia 2014-2018) a v čase od 20.11.2018 do 25.06.2019 (časť prvého 
a druhého roku 8. volebného obdobia 2018-2022).

Predložená v zmysle § 18d ods. 1 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v platnom znení a v 
súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019, 

schváleným uznesením číslo 17/II/2018 dňa 
18.12.2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

106/IX 24.09.2019

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  2014-2018, 2018-2022.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
1. schvaľuje redakčnú úpravu uznesenia číslo 88/VII/2019 zo dňa 25.06.2019 v časti A/ takto:
pôvodný text:
A/ schvaľuje úpravu poplatkov  Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 01.07.2019,
sa nahrádza textom
A/ schvaľuje úpravu poplatkov  Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 01.09.2019.
2. schvaľuje predĺženie termínu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
NOSITEĽ UZNESENIA JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta, ČÍSLO UZNESENIA 61/IV/2019 časť B/ zo dňa 16.04.2019, PÔVODNÝ TERMÍN do 90 dní od prijatia 
uznesenia, NOVÝ TERMÍN  31.12.2019
3. berie na vedomie
A/ splnenie uznesení MZ č.: 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 
431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 27/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 48/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 50/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 53/III/2019 zo 
dňa 19.02.2019, 54/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 64/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 66/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 67/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 68/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 
69/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 77/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 78/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 79/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 81/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 82/VII/2019 
zo dňa 25.06.2019, 83/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 86/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 87/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 88/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 90/VII/2019 zo dňa 
25.06.2019, 91/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 94/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 95/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 96/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 97/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 
98/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 99/VII/2019 zo dňa 25.06.2019,100/VIII/2019 zo dňa 01.08.2019.
B/ uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 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, 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 
84/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 89/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 92/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 93/VII/2019 zo dňa 25.06.2019. 
C/ uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 374/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 375/XXII/2018 zo dňa 27.02.2018, 
416/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 431/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018, 27/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 44/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 48/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 
50/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 53/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 54/III/2019 zo dňa 19.02.2019, 64/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 66/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 67/IV/2019 zo 
dňa 16.04.2019, 68/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 69/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 77/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 78/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 79/VII/2019 zo dňa 
25.06.2019, 81/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 82/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 83/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 86/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 87/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 
88/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 90/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 91/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 94/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 95/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 96/VII/2019 
zo dňa 25.06.2019, 97/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 98/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 99/VII/2019 zo dňa 25.06.2019,100/VIII/2019 zo dňa 01.08.2019.

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

107/IX 24.09.2019
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2019 číslo 5/2019.

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 II. polrok 
2019 schválený uz. č. 80/VII/2018  zo dňa 25.06.2019.                                                                                                                                     

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

108/IX 24.09.2019

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly 
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2017 číslo 6/2019.

vypracovaná a predložená v zmysle § 18d ods. 1 
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  a  v súlade s plánom  
kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 schváleným 
uznesením  číslo 80/VII/2018  zo dňa 25.06.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

109/IX 24.09.2019

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ BA-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2018,
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku    zverejniť Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa na   roky 2018 – 2022 za rok 2018 spôsobom obvyklým.
        

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 
služieb MČ BA-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za 
rok 2018 bolo zverejnené spôsobom obvyklým v 

stanovenom termíne.                                                                                                                                                                                                                                    
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                                          
- vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych 

služieb na roky 2018-2022 za rok 2018 
zverejnený na webovej stránke mestskej časti 

(sekcia - "Mestská časť")       

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

110/IX 24.09.2019

Návrh zámeru na zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/ žiada Ing. Soňu Svoreňovú, poslankyňu 
- pripraviť podmienky spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska, Bočná 2, Košice a  obchodnými reťazcami a predložiť návrhy zmlúv do 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v decembri 2019,
- pripraviť na schválenie pravidlá kategórie držiteľov kariet ako prijímateľov sociálnej výdajne a systém prideľovania bodov,
- predložiť návrh realizácie zámeru v zmysle vyššie uvedeného na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v 
decembri  2019,
C/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť finančné krytie celkových nákladov rekonštrukcie priestorov sociálnej výdajne na 
Toplianskej č. 7, Bratislava.

Návrh zriadenie Sociálnej výdajne mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa je zaradený na schválenie na MZ 

dňa 28.01.2020.
C/ V návrhu rozpočtu na rok 2020 je vyčlenených 10 

000 € na zriadenie sociálnej výdajne.
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                   
- návrh realizácie sociálnej výdajne schválený uz. č. 

160/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                      
- Štatút sociálnej výdajne schválený uz. č. 

161/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                                                              
- Pravidlá poskytovania pomoci občanom v sociálnej 

výdajni schválené uz. č. 162/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                                                                                             
- celkové náklady vyčlenené v rozpočte na rok 2020 
vo výške 10 000 € a v rokoch 2021 a 2022  po 5 000 €

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

 -  -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

111/IX 24.09.2019

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Žitavská 1, Bratislava pre OZ FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava,  IČO: 
52441334, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
budove ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava o celkovej výmere podlahovej plochy  333, 20 m² - vyčlenené priestory a 961,00 m² - spoločné priestory, pre Občianske združenie 
FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B,  821 07 Bratislava, IČO: 52441334 za účelom poskytovania základného vzdelania a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
a krúžkovej činnosti: - za triedy a príslušný kancelársky priestor o výmere  267,70 m2 za cenu 16,59 €/m2/rok, za WC, šatne o výmere  65,50 m2 za cenu 8,29 €/m2/rok ,  za 
spoločne využívané priestory o výmere 961, 00 m² za cenu  0,03 €/m². VYČLENENÉ PRIESTORY: Triedy a kancelárske priestory – 16, 59 € / m² / rok: Trieda č. 124 68, 10 m² 
1 129, 78 €; Trieda č. 125 68, 10 m² 1 129, 78 €; Trieda č. 126 68, 10 m² 1 129, 78 €; Kancelária č. 130 38, 40 m²   637, 06 €; Loggia 9,40 m²   155, 95 €, Kancelária č. 131 15, 
60 m²   258, 80 €   SPOLU 267,70 m2 4 441, 15 €. SPOLOČNÉ PRIESTORY -  0, 03 € / m² / rok; Predsieň – vstup do budovy 8,80 m²   0, 26 €; Respírium pred vrátnicou 
113, 20 m²   3, 40 €; Chodba na prízemí pred šatňami   72, 80 m²   2, 18 €; Školská jedáleň 262, 90 m²  7, 89 €, Respírium pred vedúcou ŠJ   81, 20 m²   2, 44 €; Respírium pred 
telovýchovným traktom 60, 00 m²   1, 80 €, Chodba pri telocvičniach 46, 50 m²   1, 40 €; Šatňa chlapci TSV 20, 25 m²   0, 61 €; Šatňa dievčatá TSV 20, 25 m²   0, 61 €; WC 
žiaci TSV 12, 00 m²   0, 36 €; WC učitelia TSV   3, 00 m ²   0, 09 €; Sprchy TSV 22, 50 m²   0, 68 €, Náraďovňa 72, 00 m ²   2, 16 €; Prechod a schodište z Ap na AI a z Cp na 
CI 99, 50 m²   2, 99 €, Chodba pred zrkadlovou sieňou 66, 10 m²   1, 98 €; SPOLU 961, 00 m² 28, 85 €
SPOLU ROČNÉ NÁJOMNÉ  5 013, 00 € bez poskytovania služieb súvisiacich s nájmom na dobu  určitú 5 rokov s prednostnou prolongáciou na dobu ďalších 5 rokov, a to od 
1. októbra 2019 s 5 mesačnou výpovednou lehotou pred koncom školského roka, s účinnosťou od 1. októbra 2019.  Úhrada energií: samostatný výpočtový list podľa spotreby  za 
predchádzajúce obdobie pomerne k m2 prenajatej  plochy a počtu osôb.
Využívanie telocviční bude riešené na začiatku každého školského roku zmluvou na prenájom telocvične, keďže sa každý školský rok mení počet hodín telesnej a športovej 
výchovy (TSV) v telocvičniach ( plocha veľkej telocvične je 288 m², plocha malej 216 m² ). 
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:Prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  sú tieto 
dôvody:  účelom nájmu v priestoroch školy je poskytovanie základného  vzdelania a zabezpečenie povinného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov 1. stupňa základnej 
školy so zameraním na výučbu cudzích jazykov, o študijný program FANTASTICKÁ prejavili záujem rodičia s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v 
mestskej časti Bratislava-Ružinov a v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice ako aj v priľahlých obciach, - dosiahne sa efektívnejšie a hospodárnejšie využitie voľných 
priestorových kapacít školy, a to  za odplatu vrátane úhrady podielu na energiách a službách.
B/ žiada RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku uzatvoriť Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava s Občianskym združením 
FANTATICKÁ, Priehradná 20/B, 821 07 Bratislava, IČO: 52441334 v zmysle bodu A/.
C/žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu pripodpísať Zmluvu o prenájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Základnou školou Žitavská 1, Bratislava s Občianskym 
združením FANTASTICKÁ so sídlom Priehradná 20/B,  821 07 Bratislava,  IČO: 52441334.

Zmluva č. 012019 medzi ZŠ, Žitavská 1 a OZ 
Fantastická bola uzatvorená 30.9.2019, starostom 

MČ Bratislava - Vrakuňa pripodpísaná 30.9.2019 a 
zverejnená 30.9.2019.                                                                                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                            
- zmluva č. 012019 o nájme nebytových 

priestorov podpísaná 30.09.2019, zverejnená na 
webovej stránke základnej školy  dňa 30.09.2019     

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

112/IX 24.09.2019

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.

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 .  

Nebytový priestor ocenený znaleckým posudkom vo výške 38 
637,69 Eur, listom č. 604/572/2020 dňa 14.5.2020 požiadaný 
primátor hlavného mesta o vydanie predchádzajúceho súhlau k 

prevodu vlastníctva. Súhlas primátora k prevodu vlastníctva 
doručený dňa 08.07.2020, bude predložený na MZ návrh na 
schválenie prevodu vlastníctva. v prípade, že nájomca vyjadrí 

súhlas k prevodu za takýchto podmienok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- znaleckým posudkom hodnota nebytového priestoru 

stanovená vo výške 38 637,69 €                                                                                          
- listom č. 604/5742/2020/PSM/DU zo dňa 11.05.2020 

požiadaný primátor o vydanie predchádzajúceho súhlasu 
k prevodu                                                                                                       

- predchádzajúci súhlas primátora doručený 08.07.2020                                                                
- listom č. 604/7727/2020/PSM/DU žiadateľka požiadaná o 

vyjadrenie k prevodu                                                                                                                               
- návrh na schválenie prevodu predložené na   na 

rokovanie zastupiteľstva 08.09.2020                                                                                             
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

113/IX 24.09.2019

Návrh na prehodnotenie stanoviska  k predaju časti pozemku parc. č. 631/89, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislava, v súlade so štatútom hl. mesta SR Bratislava čl. 8 ods. 3,  v prospech Mária Antalíka,   Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie žiadosť primátora o prehodnotenie stanoviska k prevodu vlastníctva časti pozemku registra „C“ parc. č. 631/89 – druh pozemku 
ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v prospech 
žiadateľa Mária Antalíka  Bratislava, ktorý je vlastníkom rodinného domu a pozemkov evidovaných na LV č. 1537 a to za účelom scelenia s priľahlými 
nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve a zabezpečenia prístupu k nim, 
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi  Kurucovi, starostovi po prehodnotení pôvodného stanoviska zaslať nesúhlasné písomné stanovisko starostu mestskej 
časti primátorovi hlavného mesta SR Bratislava k prevodu vlastníctva.

Stanovisko hlavnému mestu SR k žiadosti p. 
Antalíka zaslané listom č. 1832/7388/2019 dňa 

9.10.2019, doručené 11.10.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                               
- listom č. 1832/7388/2019/PSM zo dňa 

02.10.2019 bolo v súlade s uznesením zaslané 
stanovisko primatorovi hlavného mesta SR 

Bratislava        

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

114/IX 24.09.2019

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 886/155, parc. č. 3411, parc. č. 3412 vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, evidované na LV č. 3040, spočívajúce v práve vstupu na pozemky, v práve prechodu a prejazdu cez pozemky, v práve 
vybudovať na pozemkoch cestné stavby, verejnú komunikáciu, parkovisko pre vodákov, obratisko MHD na Amarelkovej ulici v Bratislave a 
Malodunajskú cyklotrasu, v prospech spoločnosti Malý Dunaj Development, j. s. a., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 50 852 230.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 886/155, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1132 m2, parc. č. 3411 o 
výmere 1129 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 3412 vo výmere 1102 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,   vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidované na LV č. 3040, spočívajúce v práve  v práve prechodu a prejazdu cez uvedené pozemky a to aj 
motorovými/nemotorovými vozidlami, strojmi a stavebnými mechanizmami, v  práve vybudovať na pozemkoch cestné stavby, verejnú komunikáciu, verejné 
parkovisko pre vodákov, obratisko MHD na Amarelkovej ulici v Bratislave a Malodunajskú cyklotrasu, v prospech spoločnosti Malý Dunaj Development, j. 
s. a., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 50 852 230 a to na dobu neurčitú,  bez odplaty  zo strany oprávneného  v prospech ktorého sa zriadi vecné 
bremeno, v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov evid. č. MČ 93/2019 zo dňa 13.6.2019,  s podmienkou prevodu 
vlastníckeho práva  k vybudovaným cestným stavbám  a ich odovzdania  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a to bezodplatne, ktorá ich záväzne prevezme do 
vlastníctva a správy s tým, že  budú  všeobecne prístupné a slúžiť miestnej doprave,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu Podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade s bodom A/ tohto uznesenia najneskôr do 31.12.2019 a 
následne požiadať Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor o vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 
V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná 
09.12.2019, zverejnená 11.12.2019, príprava 

návrhu na vklad a následne podanie na Okresný 
úrad Bratislava.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                           
-zmluva o zriadení vecného bremena ev. č. 
210/2019 podpísaná 09.12.2019, zverejnená 

11.12.2019                                                                                                                                                                           
- vklad vecného bremena do katastra 

nehnuteľnosti povolený podľa V-2913/2020                       
dňa 24.02.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

 -  -

115/IX 24.09.2019

Návrh na zmenu termínu úhrady záväzku  v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ   BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34 v Bratislave, IČO: 35 
815 329.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje  zmenu termínu úhrady záväzku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako postupníka dlžníkov p. Margity Dornaiovej a Štefana Riga, 
za užívanie bytu č. 8 na Jedľovej 2 v Bratislave v sume 28 483,01 Eur voči spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Bebravská 34 v 
Bratislave, IČO: 35 815 329,  vyplývajúcej zo Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 421/2014 zo dňa 19.11.2014  a dodatku č. 1  pod č. 32/2016  
zo dňa 7.3.2016 v zmysle  znenia uznesenia  č. 154/X/2015 zo dňa 8.12.2015, v termíne do 31.12.2020.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  Upraviť termín uhradenia záväzku  uvedený v Zmluve o postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 
19.11.2014 medzi spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bebravská 34, 821 07  Bratislava, IČO: 35 815 329 ako postupcom a mestskou 
časťou Bratislava-Vrakuňa ako postupníkom.

Stanovisko mestskej časti zaslané SPOKOJNÉMU 
BÝVANIU dňa 9.10.2019 pod č. 93/10851/2019, 

prevzaté dňa 14.10.2019. Zmluva podpísaná starostom 
dňa 17.10.2019, SPOKOJNÝM BÝVANÍM dňa 

22.10.2019, zverejnená pod ev. č. MČ 186/2019 dňa 
22.10.2019.                                                                                              

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

- listom č. 93/10581/2019/PSM zo dňa 02.10.2019 
zaslané oznámenie o zmene uznesenia č. 154/X/2015 

zo dňa 08.12.2015                                                                                                                     
- Dodatk č. 2 k zmluve o postúpení pohľadávky ev. č. 

186/2019 podpísaný dňa 22.10.2019, zverejnený 
28.10.2019 (nie ako je uvedené vo vyhodnotení 

22.10.2019)                                               

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -
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VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

116/IX 24.09.2019

Návrh na nájom časti pozemkov registra „C“ parc. č. 491/117 a  parc. č. 491/120, evidované na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej 
ul. č. 34, 36, 38 v Bratislave, v zastúpení správcom  SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, Bratislava, za účelom zriadenia prístupovej rampy 
do vchodu domu   na Rajeckej č. 38 v Bratislave.
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  nehnuteľností časti pozemkov registra „C“ parc. č. 491/117 vo výmere 2 m2 a parc. č. 491/120 vo výmere 6 m2, evidované na LV č. 3919, vo 
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, za účelom zriadenia prístupovej rampy do 
vchodu domu v bytovom dome na Rajeckej 34-36-38, vchod  na Rajeckej č. 38 v Bratislave, súpisné číslo 8687, evidovaný na LV č. 2830,  nájomné v sume 
1,00 Eur/m2/rok, ročný nájom 8,00 Eur a  to  na dobu neurčitú, v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 v 
Bratislave v zastúpení správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava.
 Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 
- dva bytové domy na Rajeckej č. 34-36-38 a na Rajeckej 38A-40  v Bratislave majú do vchodov 38 a 38A  len jeden spoločný vchod a tento sa nachádza vo 
vchode 38A, 
- vznikla nutnosť riešenia samostatného vchodu pre obidva bytové domy, pretože vlastníci bytov a  NP v bytovom dome na Rajeckej 34-36-38 v Bratislave 
sa podieľajú na nákladoch týkajúcich sa spoločného vchodu, ktorý sa nachádza v susednom dome na Rajeckej 38A-40 v Bratislave  a používajú prostriedky 
z fondu opráv na cudzí majetok, čo je v rozpore so zákonom č. 182/1993  Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov,
- vybudovaním nového prístupu cez zriadenú prístupovú rampu so samostatným vchodom pre vchod Rajecká 38 bude súčasný vchod na Rajeckej 38A  
výlučne slúžiť len pre vchod Rajecká 38A, čím sa dorieši problém spojený s užívaním spoločných častí a zariadení domu v jednotlivých vchodoch obidvoch 
domov a používaním finančných prostriedkov z fondu opráv na cudzí majetok, 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu Uzatvoriť nájomnú zmluvu za podmienok uvedených v bode A/ tohto uznesenia. V prípade ak nájomca v 
lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť.

Zmluva č. 198/2019 Podpísaná dňa 21.11.2019, 
zverejnená dňa 04.12.2019.
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                     
- zmluva o nájme časti pozemkov ev. č. 198/2019 

podpísaná v zastúpení správcom SPOKOJNÉ 
BÝVANIE dňa 21.11.2019, zverejnená 

04.12.2019                                                                                                                       
- pomerná časť nájmu za rok 2019 vo výške 0,59 

€ uhradená 05.12.2019                                                                                                  
- nájomné za rok 2020 uhradené v termíne dňa 

21.01.2020 vo výške 8 €

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

 -  -

117/IX 24.09.2019

Návrh na schválenie nájmu časti „Multifunkčného ihriska“ na Hnileckej ul. v Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a podnájmu časti pozemku 
nachádzajúceho sa pod ihriskom, zapísaného na LV 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v nájme mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa 
pre účely  jeho užívania na športové aktivity ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech HBK Vrakuňa, Rajecká 8687/38, 821 07  Bratislava.
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 časti areálu 
„Multifunkčného ihriska – hokejbalového ihriska, šatne a  hygienického zariadenia“ na Hnileckej ul. v Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  vrátane časti 
pozemku registra „C“ parc. č. 3685 nachádzajúceho sa pod ihriskom, k. ú. Vrakuňa, zapísaného na LV 1095,  vo vlastníctve hlavného mesta  SR  Bratislava, v nájme mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, vo výške nájomného minimálne 1,00  Eur/rok, na dobu určitú 10 rokov, na účely  jeho užívania na športové aktivity v prospech HBK Vrakuňa, Rajecká 
8687/38 v Bratislave, IČO: 51127857 so zmluvnými podmienkami:  výpoveď nájomnej zmluvy nastane v prípade porušenia zmluvných podmienok,  výpovedná doba bude 
maximálne 3 mesiace,  ďalší prenájom ihriska tretím osobám od HBK Vrakuňa bude možný len po predchádzajúcom  súhlase prenajímateľa, nájomca zabezpečí na ihrisko 
prístup verejnosti mimo časov konania zápasov a tréningov, v prípade potreby nájomca zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady,  všetky stavby budú 
umiestnené len po predchádzajúcom odsúhlasení prenajímateľom.
Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- žiadateľ má na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie,
- občianske združenie zabezpečuje v rámci svojej činnosti pravidelné tréningy  oblasti športu  danom športovom areáli,
- mestská časť Bratislava-Vrakuňa má záujem prenajať nový športový areál touto formou tomuto združeniu, ktoré predovšetkým vyvíja záujmovú činnosť v športovej oblasti v 
prospech detí a občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať ku dňu podpísania zmluvy o nájme a nebude požadovať od mestskej časti vklad žiadnych 
ďalších investícií, 
- nájomca zabezpečí  na vlastné náklady pravidelnú údržbu a opravy športového areálu - drobné opravy oplotenia, úhradu všetkých energií (vodné, stočné, atď.),  v prípade 
potreby samostatný merač spotreby elektrickej energie,
B/žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu Požiadať hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o vydanie súhlasu k podnájmu na časť pozemku v prospech nájomcu. 
Uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade s bodom A/ tohto uznesenia v termíne do 30 dní odo dňa doručenia súhlasu k podnájmu. V prípade, že nebude vydaný súhlas k podnájmu, 
uzatvoriť s nájomcom zmluvu o nájme výlučne len na časť športového areálu. 
V prípade ak nájomca v lehote do 31.12.2019  nájomnú zmluvu nepodpíše, toto uznesenie stráca platnosť.

Súhlas hl. mesta s podnájmom vydaný dňa 4.12.2019, 
zmluva č.  223/2019 podpísaná 20.12.2019, zverejnená 

dňa 23.12.2019.
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                           
- listom č. 2251/10835/2019/PSM zo dňa 08.10.2019 

bol primátor hlavného mesta SR Bratislavy,  v 
súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme č. 08 83 0408 
17 00 dňa 29.5.2017 o udelenie súhlasu k podnájmu 

pre účely športových  aktivít                                                              
-   súhlas hlavného mesta vydaný  listom č. MAGS 

ONM 57129/2019 zo dňa 04.12.2019, doručený 
12.12.2019 s podmienkou predloženia zmluvy                                                                                                                               
- nájomná zmluva ev. č. 223/2019 podpísaná 

20.12.2019, zverejnená 23.12.2019                                     
- listom č. 70/675/2020/PSM/Du zo dňa 09.01.2020 

zaslaná nájomná zmluva  hlavnému mestu v súlade s 
vydaným súhlasom                                                                                                      

- nájomné za rok 2020 uhradené v termíne dňa 
07.01.2020 vo výške 1 €              

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

 -  -

118/A/                   
IX

24.09.2019

Nájom  časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095,   k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o 
výmere 23 m2, nachádzajúceho sa   na  Šíravskej ulici v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
neschvaľuje predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným 
stánkom o výmere 23 m2, nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave, za účelom predaja rýchleho občerstvenia, balených potravinárskych 
výrobkov, nápojov v spotrebiteľskom balení, cukroviniek a tabakových výrobkov, v prospech     FO – podnikateľ:  Roman  Rendek,  Bratislava, 
IČO: 45947899, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a  ods. 9  písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov.

Nájomcovi bola zaslaná odpoveď  pod č. j. 
262/6881/2019/PSM/MU zo dňa 02.10.2019, v ktorej 

bol vyrozumený o neschválení jeho žiadosti na 
predĺženie doby nájmu a zároveň vyzvaný  k uvoľneniu 

časti nehnuteľnosti.                                                                                                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                          
- listom č. 262/6881/2019/PSM/MU zo dňa 
02.10.2019 zaslaná odpoveď o neschválení 

predĺženia doby nájmu a zároveň bol upozornený na 
protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti do 

15.01.2020.                                                      

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

118/B/               
IX

24.09.2019

Nájom  časti pozemku parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1095,   k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o 
výmere 23 m2, nachádzajúceho sa   na  Šíravskej ulici v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade § 9a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku 
parc. č. 18/4-zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, o výmere 25 m2, nachádzajúceho sa na Šíravskej ulici v Bratislave, za účelom umiestnenia stánku s 
občerstvením s podmienkami:
- sortiment predaja – rýchle občerstvenie, balené potravinárske výrobky, nápoje v spotrebiteľskom balení, cukrovinky a tabakové výrobky, 
- dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01.01.2020 – do 31.12.2024,  
- nájomné minimálne vo výške 70,00 Eur/m2/rok, 
- v súťažnom návrhu víťazný  súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za nájomné,
- predloží vizualizáciu predajného stánku,
- predajný stánok bude umiestnený na časti pozemku za súčasnou zastávkou MHD, 
- budúci nájomca zabezpečí na vlastné náklady vodorovné dopravné značenie parkovacích miest  na zostávajúcej ploche predmetného pozemku 
parc. č. 18/4 v termíne do 31.3.2020,
- prevádzkový čas od 06:00 hod do 22:00 hod. 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu Vyhlásiť  súťaž v súlade s bodom B/ v termíne od  15.10.2019 - 15.11.2019. Po vyhodnotení 
súťaže uzatvoriť priamo zmluvu o nájme časti pozemku  s víťazom súťaže. V prípade, že víťazný uchádzač nepodpíše zmluvu v termíne do 15 
pracovných dní odo dňa oznámenia o výsledku vyhodnotenia súťaže, uzatvorí sa nájomná zmluva s účastníkom súťaže, ktorý bol vyhodnotený 
ako druhý v poradí. 

Uznesenie nebolo schválené.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                
Hlasovanie: ZA: 5 / PROTI: 6 /ZDRŽAL SA: 2 

/ NEHLASOVAL: 0
 Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený - 

nezískal 3/5 väčšiny všetkých poslancov.                               

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -

119/IX 24.09.2019

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. 

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bol podpísaný 
zmluvnými stranami, dňa 04.12.2019 zverejnený 

pod EČ MČ:
193/2019.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 166/XII/2020 z 28.04.2020   

- dodatok č. 2 k zmluve o nájme podpísaný dňa 
25.11.2019 v zmysle schváleného uznesenia na 

dobu určitú od 01.12.2020 do 30.11.2024, 
zverejnený dňa 04.12.2019 pod ev. č. 193/2019

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

 -  -
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Návrh ďalšieho postupu

120/IX 24.09.2019

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.

Na MZ v 12/ 2019 bol predložený návrh na zmenu 
znenia UZ.z dôvodu zmeny obchodného názvu z A-

KLINIK na ALPHA CAPITAL SK a.s., Lermontovova 
18, 811 05 Bratislava, IČO: 47 500 026. Uzatvorená 

Kúpna zmluva č. 212/2019  podpísaná dňa 16.12.2019, 
zverejnená dňa 16.12.2019.  Ev. číslo kúpnej zmluvy hl. 
mesta SR Bratislava  č. 4 03 0212 19, kupujúci uhradil  
kúpnu cenu oneskorene, uhradil poplatok z omeškania, 

vklad do katastra na základe V-7947/2020 dňa 
26.3.2020. Prevod vlastníctva realizovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                        
uznesením číslo 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                                                                      

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. 197/2019 
podpísaná dňa 18.11.2019 s ALPHA CAPITAL SK 

a.s., zverejnená 19.11.2019                                                                               
- uz. č. 143/X/2019 zo dňa 03.12.2019 schválená 

zmena uznesenia v časti obchodného mena 
kupujúceho z A-KLINIK a. s. na ALPHA CAPITAL 

SK a.s.                                                                                                                                        
- kúpna zmluva ev. č. 212/2019 podpísaná a 

zverejnená 16.12.2019                                                                                                                            
- záloha v prospech mestskej časti vo výške                  

100 000 € uhradená v lehote dňa 17.12. 2019 a 
rozdiel vo výške  79 100 € uhradený po lehote dňa 

17.02.2020                                                                                
- vklad do katastra povolený pod  V-7947/2020 dňa 

26.3.2020                                       

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

 -  -

121/IX 24.09.2019

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.

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

dokumentácie územného plánu zóny Hrušov je možné až po 
zaradení zóny Hrušov do záväznej textovej časti C územného 
plánu hlavného mesta SR Bratislava do kapitoly 2.2.5 Určenie 
časti územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z 
Hlavným mestom SR Bratislava na základe žiadosti mestskej 

časti Bratislava- Vrakuňa. Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy listom zo dňa 13.5.2020, doručeným na MÚ 

Bratislava- Vrakuňa dňa 25.5.2020 akceptoval požiadavku a 
konštatoval, že navrhovaný územný plán zóny ÚPN zóny 

Hrušov bude zapracovaný do záväznej textovej časti C ÚP 
hl.mesta SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- výdavky vo výške 28 300 € zapracované v rozpočte na 
rok 2020                                                                                                            

- mestská časť listom č. 548/5295/SÚ/HAN dňa 20.04.2020 
požiadala hlavné mesto o zaradenie vymedzených lokalít 
do zoznamu území v záväznej textovej časti územného 

plánu hlavného mesta, pre ktoré je potrebné obstarať a 
schváliť územný plán zóny                                                                                                                             

- magistrát listom č. MAGS OOUPD 48619/2020-121628 
zo dňa 13.05.2020, doručený 25.05.202 akceptoval  

požiadavku a navrhovaný ÚPN zóny Hrušov do záväznej 
textovej časti  územného plánu hlavného mesta                                                                                                                                                                                   

- po zaradení vymedzenej lokality do UP hlavného mesta 
mestská časť zabezpečí obstaranie na výber zhotoviteľa 

UPD ÚPZ Hrušov

O ponechať v plnení                       O

122/IX 24.09.2019

Rôzne
A/  Pharos park 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
požiadať Ing. Martina Chrena, starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby sa zdržal vydávania nových územných a stavebných rozhodnutí v 
zóne Pharos park, kým nebude splnená pôvodná požiadavka vybudovania nadjazdu ponad železničnú trať a napojenie na Hradskú ulicu.  

výpis z uznesenia zaslaný dňa 07/10/2019 pod č. 
1735/1755/2019/VV/XD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 124/X/2019 z 03.12.2019                                                                                            
- listom starostu č. 1735/1755/2019/VV/XD zo dňa 

25.09.2019 zaslaný výpis uznesenia

V
124/X/2019                     
z 03.12.2019

 -  -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

123/X 03.12.2019

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 
24.09.2019.

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

Vrakuňa - čl. 5 bod 15
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2019 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

124/X 03.12.2019

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.: 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 89/VII/2019 zo dňa 
25.06.2019, 92/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 93/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 101/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 102/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 104/IX/2019 
zo dňa 24.09.2019, 105/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 106/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 107/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 108/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 
109/IX/2019 zo dňa
24.09.2019, 111/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 113/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 115/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 118/A/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 
118/B/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 122/IX/2019 zo dňa 24.09.2019.
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, 70/V/2019 zo dňa 14.05.2019, 84/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 
103/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 110/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 112/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, 119/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 120/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019,
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018, 17/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 
89/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 92/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 93/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 101/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 102/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019,104/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 105/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 106/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 107/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 
108/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 109/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 111/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 113/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 115/IX/2019 zo dňa 
24.09.2019, 118A/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 118B/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 122/IX/2019 zo dňa 24.09.2019.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

125/X 03.12.2019

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v 
Materskej škole, Kríková 20, 821 07 Bratislava za rok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie správu č. 8/2019 o výsledku kontroly plnenia prijatých  opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku prijatých na základe predchádzajúcej finančnej kontroly č. 6/2016  -  kontroly hospodárenia v Materskej škole, Kríková 20, 821 07 Bratislava za rok 
2015.
B/ ukladá riaditeľkám rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
• zabezpečiť zverejnenie povinných informácií v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000      Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o slobode informácií“), 
• dodržiavať § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií, najmä dodržiavať zásady zverejňovania zmluvy bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy, po 
podpísaní všetkých zúčastnených alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu,
• dodržiavať § 5b ods. 1 písm.  a) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje uvedené o 
vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác uvedené pod bodmi 1. – 7,
• dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií,  v zmysle ktorého údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác povinná osoba zverejní do 
desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác a to neplatí ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
• dodržiavať § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o faktúre za 
tovary a služby a práce uvedené pod bodmi 1. – 7,
• dodržiavať § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého faktúry musia byť zverejnené do 30 dní odo dňa zaplatenia. Termín: trvalý

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  a  v súlade s plánom  kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2018 schválený uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 
395/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018. Výpis z uznesenia 

osobne odovzdaný dňa 11.12.2019 riaditeľkám 
základných a materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti.                                                                                           
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

126/X 03.12.2019

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho 
poplatku za rozvoj.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Správu č. 9/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj za kontrolované obdobie od 01.07.2017 – 30.09.2019.
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť plnenie prijatých Opatrení na nápravu nedostatkov  z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj, vrátane termínov ich plnenia.

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 1 zákona 
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  a  v súlade s plánom  kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019, schváleným uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 

80/VII/2019 zo dňa 25.06.2019.
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

Prijaté uznesenia č. 101/IX/2019 - 122/IX/2019 - celkom prijatých 23 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

127/X 03.12.2019

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.

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 -  prijaté uz. č. 184/XIII/2020 
dňa 16.06.2020.                                                                                                                                                                                                              

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. 
polrok 2020 -  prijaté uz. č. 183/XIII/2020 dňa 16.06.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - bude predložená na 

rokovanie 9/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 -  prijaté uz. č. 182/XIII/2020 
dňa 16.06.2020.                                                                                                                                                           

•  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
za rok 2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava - 
preložené na II. polrok 2020 pri schvaľovaní plánu kontrolnej 

činnosti - uz. č. 183/XIII/2020.                                                                      
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                                                                                                                                                                               

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

128/X 03.12.2019

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 júl – december  2019 z maximálnej odmeny stanovenej zákonom 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 €.

odmena vyplatená v zmysle prijatého uznesenia                                                                                            
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020
V

153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

129/X 03.12.2019

Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2020 
so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne: 
28. januára 2020,  31. marca 2020,  9. júna 2020, 8. septembra 2020,  1. decembra 2020.
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 
na rok 2020. 

termíny zasadnutí zverejnené dňa 04.12.2019 
https://www.vrakuna.sk/miestne-

zastupitelstvo/harmonogram-zasadnuti/                                            
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                         
harmonogram zverejnený na webovej stránke 

mestskej časti  

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

130/X 03.12.2019

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  k 30.9.2019.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

131/X 03.12.2019

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/  schvaľuje
a) zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019  podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov  10 412 176 € 
nasledovne:
                                                    Schválený rozpočet           Upravený rozpočet      Návrh na I. zmenu       
PRÍJMY SPOLU                               9 984 645                             10 977 542                  10 412 176
Bežné príjmy                                     8 886 207                               9 553 635                   9 472 460
Kapitálové príjmy                            1 007 446                               1 047 510                      540 120
Príjmové finančné operácie                90 992                                   376 397                       399 596
                                                   Schválený rozpočet            Upravený rozpočet      Návrh na I. zmenu  
VÝDAVKY SPOLU                          9 984 645                             10 977 542                  10 412 176
Bežné výdavky                                 8 670 331                               9 466 792                    9 396 736
Kapitálové výdavky                        1 165 430                               1 393 366                       898 056
Výdavkové finančné operácie          148 884                                  117 384                       117 384
b) zmenu účelu zapojenia prostriedkov rezervného fondu vo výške 9 840 € pre MŠ Kríková z dôvodu navýšenia výdavkov na odstránenie havarijného stavu - 
poruchy na kanalizácii 
B/ žiada  Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 
1. Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2019 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.               
2. Zabezpečiť v roku 2019 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.                                                                      

B/I. zmena rozpočtu rozpísaná a zaslaná správcom 
rozpočtových položiek a rozpočtovým 

organizáciam 19.12.2019.                                                                                                                                       
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                            
- rozpis I. zmeny rozpočtu na rok 2019 zaslaný 

správcom rozpočtových položiek                                                                                   
e-mailom dňa 19.12.2019                                                                                                                                                                                         

- rozpis I. zmeny rozpočtu na rok 2019 nebol  
rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti zaslaný, všetky zmeny 
rozpočtu boli vykonávané rozpočtovými 

opatreniami v priebehu roka 2019                                                                                                                                   
- zmena účelu zapojenia prostriedkov 

rezervného fondu vykonaná dňa 17.12.2019                                           

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

V

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, 
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, 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, 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, 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, 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, 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, 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 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, 
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,  
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, 
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, 
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,  
C)                                                              žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku. 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s dopadom na mestskú časť.

132/X 03.12.2019

A/ 1. Zmluva Box Club Slovakia Hradská č. 31A, Bratislava 
podpísaná 10.01.2020, zverejnená dňa 15.01.2020 pod č. 

4/2020.                                                                                                                                                                                                                       
2. Zmluva s HBK Vrakuňa ,Rajecká 38, Bratislava podpísaná 
dňa 19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 218/2019.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Zmluva  ŠK Vrakuňa,Poľnohospodárska 2, Bratislava 
podpísaná dňa 19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 

216/2019.                                                                                                                                                                                                                   
4. Zmluva s  ŠK GOJU KAI KARATE, Na barine 15, 
Bratislava podpísaná dňa 10.01.2020, 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  Detský fond SR,Stavbárska 38, Bratislava 

podpísaná dňa 19.12.2019, zverejnená dňa 20.12.2019 pod č. 
217/2019.                                                                                                                                                                                                                         

7. Zmluva Fun Skippers & Dancing, Toryská 5, Bratislava  
podpísaná dňa 02.06.2020, zvrerejnená dňa 03.06.2020 pod č. 
67/2020. Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 20.07.2020, zmluva 

bola zverejnená dňa 22.07.2020 pod č. 92/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
B/ 1. Oznámenie o neschválení dotácie pre územný spolok 

Červený kríž,Miletičova 59, Bratislava  zaslané dňa 
09.12.2019, č. 2325/12926/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 

19.12.2019.                                                                                                                                                                 
2. Oznámenie o neschválení dotácie  Bratislavský spolok 

nepočujúcich, Haanova 10, Bratislava zaslané dňa 10.12.2019, 
č. 2325/12907/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                      

3. Oznámenie o neschválení dotácie pre Odyseus,Haanova 10, 
Bratislava zaslané dňa 09.12.2019, č. 

2325/12924/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 19.12.2019.                                                                                                                                                                         
4. Oznámenie o neschválení dotácie pre  Šinter , Jazdecká 8, 

Bratislava zaslané dňa 09.12.2019, č. 
2325/12928/2019/ŠKS/IM, doručené dňa 03.01.2020.                                                                                                                                                                                     

5. Oznámenie o neschválení dotácie pre Pedál, Holubyho 5, 
Bratislava  zaslané dňa 09.12.2019, č. 

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

- A/ 1. zmluva č. 4/2020, pod.dňa 10.01.2020, 
zver.15.01.2020                                                                                                              

2  zmluva č 218/2019, pod.dňa 19.12.2019, zver. 20.12.2019                                                                                                  
3. zmluva č. 216/2019, pod.dňa 19.12.2019, zver. 

20.12.2019                                                                                                                                          
4.  zmluva č. 3/2020 pod.dňa 10.01.2020, zver. 14.1.2020                                                                                                                                   

5. zmluva s Skupina historického šermu nebola podpísaná 
z dôvodu, že nebol doložený doklad o zmene sídla 

občianskeho združenia                                                                                                                         
6. zmluva č. 217/2019, pod.dňa 19.12.2019, zver. 

20.12.2019                                                                                    
7. zmluva 67/2020, pod.dňa 02.06.2020, zver. 03.06.2020, 

Dodatok č. 1 podpísaný 20.7.2020, zver. 22.07.2020 pod č. 
92/2020                                                                                                                                   

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní                             

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

133/X 03.12.2019

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.

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.                                                       
úver nečerpaný                                                                                                                                                                                   

- zmluva o termínovanom úvere ev. č.204/2019 
uzatvorená a zverejnená dňa 06.12.2019                                                                                                                                  

- dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 
uzatvorená a zverejnená dňa 06.12.2019                                                                                           

- výška úveru zapracovaná do rozpočtu na rok 2020                                                                                                 
-  úver k 30.06.2020 nebol čerpaný                                                                                                              

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní materiálu                                                 

"Kontrola plnenia 
uznesení mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa" ktorý 
bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

134/X 03.12.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa 03.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
č. .. zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .. zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2.  zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli 
a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

B/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019

zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
vyhlásené a zverejnené 13.12.2019.                                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                  

VZN č. 4/2019 vyhlásené 13.12.2019 a zverejnené na 
úradnej tabuli a webovom sídle                      

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

135/X 03.12.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo dňa 3.12.2019, o určení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 
2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2019 zo dňa 3.12.2019 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. ... /2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli 
a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

B/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 5/2019

zo dňa 3.12.2019 o určení výškyfinančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa vyhlásené 1.1.2020 a

zverejnené 13.12.2019.                                                                                                     
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                               
VZN č. 5/2019 vyhlásené 13.12.2019 a 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle      

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

136/X 03.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 19.02.2019.
2. Zverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  

VZN zverejnené na pripomienkovanie dňa 
15.11.2019. VZN  schválené dňa 3.12.2019, účinné 

pod č. 6/2019 od 28.12.2019.
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                    
VZN č. 6/2019 vyhlásené 12.12.2019 a 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle      

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

Návrh na prijatie termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                 schvaľuje
a) návrh na prijatie termínovaného úveru do výšky celkom 1 500 000,00 € ako návratných zdrojov financovania nasledovných kapitálových výdavkov mestskej časti:
• Obnova miestnych komunikácií v zmysle plánu obnovy povrchov komunikácií 
a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 schváleného dňa 25.6.2019 uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 84/VII/2019 v očakávanej výške 
výdavkov 156 000 € (Kríková ul., Železničná ul., Rajčianska ul., Čiližská ul. Toplianska ul, Žitavská ul., vrátane obnovy pump tracku v lesoparku v cene cca 25 000 € a 
vypracovania projektovej dokumentácie v cene cca 20 000 € na vybudovanie chodníka, cyklotrasy a osvetlenia Hradská ul. od železničného priecestia po pumpu) 
• ZŠ Rajčianska - vybudovanie športového areálu – predpokladané výdavky  vo výške 100 000 € (obnova, resp. vybudovanie bežeckej dráhy, basketbalového ihriska, ihriska pre 
minifutbal a pump track) 
• ZŠ Žitavská – obnova povrchu telocvične v predpokladanej cene cca 27 500 €
• ZŠ Železničná - zateplenie objektu základnej školy a zateplenie severnej steny objektu „školičky“ - predpokladané výdavky v sume 400 000 € (v zmysle cenovej ponuky na 
novú PD, ktorú dala vypracovať ZŠ)
• Projektová dokumentácia nadstavby „Školičky“ (byty pre mladých učiteľov)   35 000 € 
• MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 €
• Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - predpokladané výdavky vo výške 63 600 €  
• Miestny úrad Šíravská - rekonštrukcia strechy objektu v predpokladanej výške nákladov 52 900 €  
• Vybudovanie 20-tich spomaľovacích prahov a bezbariérových prechodov 
pre chodcov celkom vo výške cca 100 000 € (Hrušovská 3 ks, Priehradná 1 ks, Majerská 2 ks, MŠ Bodvianska 1 ks, MŠ Kaméliová 1 ks, Železničná-Pizza 1 ks, ZŠ Rajčianska 1 
ks, Poľnohospodárska – Cookies 1 ks, Toplianska 1 ks, Žitavská-Tesco 1 ks, MŠ Hnilecká 1 ks, Čiernovodská-stacionár 1 ks, Bebravská pri zdravotnom stredisku 2 ks, 
Bebravská pri detskom ihrisku 1 ks, Slatinská pri vstupe na detské ihrisko 1 ks, Čiližská-Vážska 1 ks) 
• Auto Dvojkabína s ložnou plochou do 3,5 t (pre VPS) na zabezpečenie denných činností – predpokladaná cena 25 000 €
• Kúpa objektu - jedálne pre seniorov od spoločnosti Tajpan – v predpokladanej kúpnej cene cca 50 000 € 
• MŠ Kríkova a MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení v predpokladanej výške nákladov 100 000 €
• Revitalizácia  chodníka pre peších medzi zdravotným strediskom  ZS Bebravská 
a ul. Kazanská v predpokladanej výške 50 000 €
• Obstaranie územných plánov zón (Hradská ulica, Priehradná ulica-Brezová ulica, Podpriehradná ulica, zóna Hrušov, Majerská ulica a okolie, Malodunajská ulica a okolie,  
územie po oboch stranách cesty 572) v predpokladanej cene spolu 200 000 €.
b) výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcii v zložení: 
1. Mgr. Róbert Greizinger, 2. JUDr. Ing. Marek Zajíček, 3. Ing. Katarína Hillerová
c) 1. predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za účelom realizácie projektu:  „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP- 
PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné zariadenia
2. spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa  vo výške 5%  z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených žiadateľom, t.j. 
vo výške cca 10 000,- EUR
d) 1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom    
realizácie projektu „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“  v rámci výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 zameranej  na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2014 – 2020
2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu   vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov projektu 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej   časti Bratislava-Vrakuňa.
B/                  žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zahrnúť prijatie úveru do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2020.

137/X 03.12.2019

A/ b)Výberová komisia vyhodnotila ponuky bánk 
dňa 30.12.2019.                                                                                                     

B/ Termínovaný úver zahrnutý v rozpočte mestskej 
časti na rok 2020.                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                               
- úver vo výške 1 500 000 € zapracovaný                     

v rozpočte na rok 2020                                                   
- úver na financovanie kapitálových sledované 

pod uznesením č. 163/XI/2020 z 28.01.2020

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

138/X 03.12.2019

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2020 – 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  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.

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.

vypustené zo sledovania                                                                 
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                      

- rozpis rozpočtu na roky 2020-2022 zaslaný 
správcom rozpočtových položiek e-mailom dňa 

08.01.2020                                                                             
- rozpis rozpočtu na roky 2020-2022 bol listami 
zo dňa 06.12.2019  osobne prevzatý zo strany 
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti                                        

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

139/X 03.12.2019

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, 
k.ú. Vrakuňa, v prospech Karola Lády a Márii Ládyovej, obaja bytom Rajecká 26 v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje za podmienok v zmysle zákona NR SR 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, uznesenia 
č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na 
zastavaných pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SSN-36817/19-40765 zo dňa 11.01.2019, prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom 
pozemku, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu vlastníctva za cenu:
1. Rajecká 22, 24, 26 súpisné číslo 8685 v Bratislave LV stavby č. 2746, LV pozemku č. 5078
   parcela číslo   491/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  218 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo   491/83, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  268 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo   491/84, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  212 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo   491/85, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  205 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo   491/86, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  203 m2, k.ú. Vrakuňa
1. 1. vchod Rajecká   26                                                                                            Spoluvl.podiel          Cena
P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                                                                             na pozemku         pozemku
1. 1.  1  Byt    4  42 Karol  Lády a manželka  Mária  Ládyová, rod. Hesková         1477/100000     813.37 EUR
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k predmetnému 
bytu a zabezpečiť podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemkom v prospech kupujúcich. 

Kúpna zmluva č. 219/2019 podpísaná 18.12.2019, 
zverejnená 20.12.2019. Návrh na vklad bude 

podaný až po úhrade poslednej splátky v zmysle 
kúpnej zmluvy a splátkového kalendára.                                                                    

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                    
- kúpna zmluva ev. č. 219/2019 podpísaná 

18.12.2019, zverejnená 20.12.2019                                                           
- prvá splátka uhradená 19.12.2019                                  

- zostatok kúpnej ceny uhradený 31.12.2019                                                                                  
- vklad do katastra povolený pod  V-2952/20  

dňa 21.2.2020         

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

140/X 03.12.2019

Návrh na predĺženie  doby nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Toplianskej 5, č. 2a  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 a návrh 
na schválenie zámeru odkúpenia týchto priestorov do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje         
1. predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 2a o výmere 55,20 m2, na prízemí budovy na Toplianskej 5 v Bratislave, súpisné číslo 13846, evidované 
na LV č. 3767, k. ú. Vrakuňa, pre účely zriadenej  Jedálne  a výdajne stravy pre dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na dobu určitú do 
31.12.2020, a to v zmysle Nájomnej zmluvy č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017, uzatvorenej so spoločnosťou  TAJPAN s.r.o., IČO: 35 910 828 ako vlastníkom 
nebytového priestoru, 
2. zámer odkúpenia  nebytového priestoru č. 2a o výmere 55,20 m2, na prízemí budovy na Toplianskej 5 v Bratislave, súpisné číslo 13846 a 
spoluvlastníckeho podielu  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 5520/8165, evidované na LV č. 3767, k. ú. Vrakuňa, v roku 
2020 do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu Uzatvoriť s vlastníkom nebytového priestoru dodatok k Nájomnej zmluve č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017 v 
súlade so znením v bode A/1 tohto uznesenia, a v súlade s bodom A/2. tohto uznesenia zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, rokovať o kúpnej 
cene s vlastníkom nebytového priestoru a následne predložiť návrh na schválenie prevodu vlastníctva miestnemu zastupiteľstvu.

Dodatok č. 3 podpísaný dňa 10.12.2019, zverejnený 
dňa 11.12.2019, platnosť nájmu do 31.12.2020. 
Mestská časť ako nájomca rokuje s vlastníkom 

nebytového priestoru o jeho odkúpení. V súlade s 
prijatým uznesením mestská časť s vlastníkom priestoru 
vstúpi v prvej polovici roka 2020 do rokovania ohľadne 

kúpnej ceny a vypracovania znaleckého posudku na 
ocenenie nehnuteľnosti. Následne bude predložený 

návrh na prevod vlastníctva na rokovanie MZ.                                                                                                                                                                
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                          
- dodatok č. 3 k nájomnej zmluve ev. č. 211/2019 

podpísaný dňa 10.12.2019, zverejnený 11.12.2019 v 
súlade s uznesením na dobu určitú do 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                       

- listom č. 666/7843/2020/PSM/DU bol dňa 
05.08.2020 zaslaná žiadosť o vyjadrenie sa k 

prevodu NP                                                                                                                                                  
- v prípade súhlasu návrh predložiť na schválenie 

miestnemu zastupiteľstvu

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

141/X 03.12.2019

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.

Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku 
uskutočnená  po úplnom odstránení nanesenej 

skládky odpadu (v súčinnosti s odborom RRaŽP. 
Súťaž na nájom pozemku  vyhlásená od 5.5.2020 
do 4.6.2020. V čase vyhodnotenia uznesení nebol 

doručený do podateľne žiadny súťažný návrh. 
Súťaž  je opätovne vyhlásená dňa 04.08.2020  v 

termíne od 05.08.2020 do 21.08.2020.                                                                                                                                                                                        
- súťaž vyhlásená od 06.05.2020 do 04.06.2020 
zverejnená na webovej stránke dňa 06.05.2020                                                                                                                                                                                                            
- v lehote nebol doručený žiadny súťažný návrh                                                                               
- opakovane vyhlásená súťaž od 05.08.2020 do 
21.08.2020 t. j. s 14 dňovou dobou predloženia 

súťažných návrhov 

O ponechať v plnení                       O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

142/X 03.12.2019

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 v 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 objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa zmluvných podmienok do 31.10.2021
• stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát sociálnych služieb a nájomných bytov  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.

1. Zmluva s Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 
podpísaná dňa 31.12.2019, zmluva bola zverejnená dňa 

15.01.2020 pod č. 5/2020.                                                                                                              
2. Zmluva s Reštauáriou Piváreň Hron, Dudvážska 5, 

Bratislava podpísaná 30.12.2019,  zmluva bola 
zverejnená dňa 15.01.2020 pod č. 2/2020.                                                                                                                                                                                                                     

3. Zmluva s Reštauráciou Pod Agátom, 
Poľnohospodárska 113, Bratislava podpísaná dňa 

31.12.2019,  zmluva bola zverejnená dňa 15.01.2020 
pod č. 6/2020.                                                

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                           

1. Zmluva s Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, 
Bratislava, ev. č. 5/2020 podpísaná 31.12.2019, 

zverejnená dňa 14.01.2020                                                                                                              
2. Zmluva ARIOLA, s.r.o, prevádzka Piváreň Hron, 

Dudvážska 5, Bratislav, ev. č. 2/2020 podpísaná 
30.12.2019,  zverejnená dňa 14.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Zmluva s Reštauráciou Pod Agátom, 

Poľnohospodárska 113, Bratislava, ev. č. 6/2020 
podpísaná 31.12.2019,  zverejnená dňa 14.01.2020                                                                                

vo vyhodnotení nesprávne uvedený dátum 
zverejnenia zmlúv č. 1 - 3

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

143/X 03.12.2019

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.

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

ALPHA CAPITAL SK. Ev.číslo kúpnej zmluvy hl. 
mesta SR Bratislava  č. 4 03 0212 19, kupujúci uhradil 
oneskorene kúpnu cenu,  vklad do katastra na základe 

V-7947/2020 dňa 26.3.2020. Prevod vlastníctva 
realizovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 181/XIII/2020 z 16.06.2020                              
- kúpna zmluva ev. č. 212/2019 podpísaná a 

zverejnená 16.12.2019                                                                                                                            
- záloha v prospech mestskej časti vo výške                  

100 000 € uhradená v lehote dňa 17.12. 2019 a 
rozdiel vo výške  79 100 € uhradený po lehote dňa 

17.02.2020                                                                                                                                                                                       
-  vklad do katastra povolený pod  V-7947/2020 dňa 

26.03.2020                                                                                                                                                                         

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

144/X 03.12.2019

Informácia o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských 
ihrísk. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Informáciu o aktuálnom stave detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu   pripraviť Koncepciu detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v podmienkach zákona č. 371/2019 
Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020.

Objednávkou č. 390/2019 bol objednaný autorizovaný 
revízny technik na vykonanie pravidelnej kontroly 
detských ihrísk podľa STN EN 1176-7. Na MZ dňa 

31.3.2020 bude predložená Koncepcia detských ihrísk, 
ktorej podkladovm budú správa revízneho technika.                                                                

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                

- audit detských ihrísk predložený na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva dňa 28.04.2020, prijaté 
uznesenie č. 168/XII/2020, ktorým bol starosta 

požiadaný zabezpečiť v súlade s Auditom detských 
ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:                                                                           

- zrušenie detských ihrísk,                                                              
- odstránenie nevyhovujúcich herných prvkov podľa 

správy revízneho technika,                                        
- povinnú údržbu detských ihrísk                                                                                                                                                     

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

145/X 03.12.2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3 Bratislava za školský rok 2018/2019. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Rajčianska ul. č. 3, 821 07  Bratislava v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2018/2019. 
B/ žiada Mgr. Mirianu Krajčíkovú, riaditeľku Základnej školy, Rajčianska ul. č. 3, 821 07 Bratislava 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 
31.12.2019. 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ- 
2018/2019 zverejnená na stránke školy 

https://zsrajcianska.edupage.org/?   dňa 27.12.2019 v 
sekcii dokumenty školy/záverečné správy 

https://zsrajcianska.edupage.org/a/zaverecne-spravy  
celá správa                                                                       

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                         

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

146/X 03.12.2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14 Bratislava za školský rok 2018/2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2018/2019. 
B/ žiada Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Základnej školy Železničná 14,  

821 07 Bratislava bola zverejnená v zákonom 
stanovenej lehote  (13.12.2019) na stránke školy

https://zszelba.edupage.org/a/tlaciva  a je prístupná aj 
na obvyklom mieste v kancelárii školy.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                                  

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

147/X 03.12.2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1 Bratislava za školský rok 2018/2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,   Žitavská 1, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2018/2019. 
B/ žiada RNDr. Janu Weisovú, riaditeľku Základnej školy, Žitavská 1, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019. 

Správa bola zverejnená na webovom sídle Základnej 
školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava k 31.12.2019.                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                         

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

148/X 03.12.2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10 Bratislava za školský rok 2018/2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2018/2019. 
B/ žiada Mgr. Luciu Slovákovú, riaditeľku Materskej školy, Kaméliová 10, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.

Dňa 27.12.2019 bola zverejnená Správa o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej 

školy, Kaméliová 10 Bratislava za školský rok 
2018/2019 na webovom sídle školy 

https://mskameliova.edupage.org/a/dokumenty-skoly a 
na obvyklom mieste: nástenka.                                                                

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                              

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

149/X 03.12.2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20 Bratislava za školský rok 2018/2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2018/2019. 
B/  žiada Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, 821 07  Bratislava zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2019.

Správa bola zverejnená na webovom sídle Materskej 
školy Kríková 20, 821 07 Bratislava k 31.12.2019.

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                                                                                      

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

150/X 03.12.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov a 
oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov  a 
oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov  a 
oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania symbolov a 
oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 7/2019 zo dňa 03.12.2019 o 

podmienkach používania symbolov a oceňovaní 
občanov mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa bolo 

zverejnené dňa 10.12.2019 a je účinné od 
01.01.2020.                                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                                                          
uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                       

VZN č. 7/2019 vyhlásené 12.12.2019 a 
zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle      

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

151/X 03.12.2019

Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zverejniť Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa“.

Pravidlá pre udeľovanie ocenenia „Uznanie za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa“ boli zverejnené dňa 20.12.2019.                                                                                        
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 153/XI/2020 z 28.01.2020                                                
Ppravidlá pre udeľovanie ocenenia  vrátane VZN č. 
7/2019 zo dňa 03.12.2019 o podmienkach používania 

symbolov a oceňovaní občanov mestskej časti 
zverejnené na webovom sídle mestskej časti v sekcii 

"Život vo Vrakuni

V
153/XI/2020                         
z 28.01.2020

- -

152/XI 28.01.2020

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

úloha stála v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

153/XI 28.01.2020

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.

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

154/XI 28.01.2020

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.

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                                                

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

155/XI 28.01.2020

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

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 č. 166/XII/2020 z 28.04.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

Prijaté uznesenia č. 123/X/2019 - 151/X/2019 - celkom prijatých 29 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

156/XI 28.01.2020

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.

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.

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                                               

- Dohoda o skončení práv a povinností vyplývajúcich 
zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 

345/2012 v platnom znení podpísaná dňa 25.02.2020, 
zverejnená 27.02.2020  pod ev. č. 25/2020                                                                                      

- Zmluva o nájme nebytových priestorov ev. č. 
26/2020 podpísaná dňa 27.02.2020 v súlade s 

uznesením a zverejnená 06.03.2020 

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

157/XI 28.01.2020

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. 

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 bola 

zaslaná Ministerstvu školstva SR po doplnení povinných príloh 
č. 80/4881/2020/ŠKS/IM dňa 20.03.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                         

- žiadosť o vyradenie elokovaného pracoviska a školskej 
jedálne ako súčasť Materskej školy Bodvianska 4, 

Bratislava zo siete škôl a školských zariadení zaslaná 
ministerstvu školstva listom č. 80/4881/2020/ŠKS/IM zo 

dňa 20.03.2020                                                                                             
- žiadosť o zaradenie materskej školy do siete škôl a 

školských zariadení podaná dňa 20.03.2020                                                                             
- 09.06.2020 doručená rozhodnutie o prerušení konania a 

súčasne výzva na predloženie žiadosti v súlade s § 18 ods. 8 
zákona 596/2003                                                                                                            

- dňa 16.07.2020 doručené rozhodnutie o zaradení MŠ a ŠJ 
do siete škôl a školských zariadení č. 2020/13888:3-A2130 

s termínom začatia činnosti 01.09.2020                                                                                       
- dňa 20.08.2020 schválené VZN o zriadení MŠ a ŠJ 

Bodvianska 4, Bratislava a súčasne schválená zriaďovacia 
listina - uz. č. 196/XIV/2020 a č. 197/XIV/2020

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

158/XI 28.01.2020

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. 

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.
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                   
- schválené 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 zverejnené na webovom sídle mestskej časti v sekcii 

"Pre občanov" a podsekcia "Sociálne veci"

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

159/XI 28.01.2020

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.

V zmysle VZN č. 7/2019 o podmienkach používania 
symbolov a oceňovania občanov mestskej časti 

BratislavaVrakuňa 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.                                                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020            

verejné ocenenie in memoriam v zmysle uznesenia 
udelené na Vrakunskom plese dňa 08.02.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

160/XI 28.01.2020

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

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 

zrealizované, vybavené zariadením, počítačovou technikou a 
softvérom. Zmluva s Potravinovou bankou SR je podpísaná 
dňa 20.05.20 a zverejnená pod č. pod č. 65/2020. Otvorenie 

sociálnej výdajne je dňa 07.09.2020.                                                                   
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                                                                 
- vykonaný prieskum trhu na uskutočnenie stavebných 

prác a na priestorové vybavenie                                                                                           
- stavebné práce a priestorové vybavenie zrealizované                                                                   

- zmluva s Potravinovou bankou SR ev. č. 65/2020 
podpísaná 25.05.2020 a zverejnená 27.05.2020                                                                                            

-  otvorenie sociálnej výdajne 07.09.2020                                                                                                 

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -
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161/XI 28.01.2020

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

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

časti Bratislava-Vrakuňa dňa 29.01.2020.
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                                           
- Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti  zverejnený 

na webovom sídle mestskej časti v sekcii "Pre 
občanov" a podsekcia "Sociálne veci"

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

162/XI 28.01.2020

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

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.
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                                              
- schválené Pravidlá poskytovania pomoci občanom v 

Sociálnej výdajni zverejnené na webovom sídle 
mestskej časti v sekcii "Pre občanov" a podsekcia 

"Sociálne veci"

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -

163/XI 28.01.2020

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.

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.

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 166/XII/2020 z 28.04.2020                                                                                                                  

- zmluva o úvere č. 61/CC/20 ev. č. 18/2020 na sumu 750 
000 € so zvýhodnením z disponibilných úverových liniek z 
európskych rozvojových bánk s úrokovou sadzbou 0,19% 

p.a. podpísaná dňa 14.02.2020, zverejnená 17.02.2020                                                                                                                                                                     
- zmluva o úvere č. 62/CC/20 ev. č. 19/2020 na sumu 750 

000 € s úrokovou sadzbou 0,39% p.a. podpísaná dňa 
14.02.2020, zverejnená 17.02.2020

V
166/XII/2020                     
z 28.04.2020

- -
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164/XI 28.01.2020

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.

Návrhy zmlúv o nájme boli predložené na schválenie 
vlastníkmi bytových domov,odsúhlasené,realizácia je v 

prípravnej fáze                                                                                                                                                                                                                                        
- súhlas vlastníkov bytov a nebytových                                              

priestorov s nájmom udelený za vchody 34 a 36                                                                                      
- písomné hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov za vchod 38 vykonané v čase od 
20.07.2020-31.07.2020                                                                                       

O
ponechať                                                 

v sledovaní
O

165/XII 28.04.2020

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 28.01.2020.

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

Vrakuňa - čl. 5 bod 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020 

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

166/XII 28.04.2020

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.: 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

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020 

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

Prijaté uznesenia č. 152/XI/2020 - 164/XII/2020 - celkom prijatých 13 uznesení
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167/XII 28.04.2020

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. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
č. ........../2020 zo dňa 31.3.2020, 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
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 
zo dňa 31.3.2020, 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
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 
zo dňa 31.3.2020, 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 na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 
1/2020, ktorým sa mení a dopĺňaVZN mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28. 02. 
2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vyhlásené a 

zverejnené dňa 1.5.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                                                     
VZN č. 1/2020 vyhlásené 01.05.2020 a 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle        

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

168/XII 28.04.2020

Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/berie na vedomie Audit detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v podmienkach zákona č. 371/2019 Z. z.
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zabezpečiť v súlade s Auditom detských ihrísk v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
- zrušenie detských ihrísk, 
- odstránenie nevyhovujúcich herných prvkov podľa správy revízneho technika,
- povinnú údržbu detských ihrísk.

V termíne počas rokov 2020 - 2021 podľa harmonogramu sa 
bude realizovať:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- zrušenie detských ihrísk - Slatinská 20-24 a Toplianska-pri 
kurtoch, 

- odstránenie nevyhovujúcich herných prvkov podľa správy 
revízneho technika v počte 23 detských ihrísk,
- povinná údržba detských ihrísk - úloha stála.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                                   

- v súlade s auditom detských ihrísk boli k 30.07.2020 
nasledovné herné prvky:                                                                                         

DI. č. 1. Toryská – Toplianska - Demontáž: hojdačka -  
ľavá strana                                                             

DI. č. 5. Bebravská 2 - Demontáž: závesná hojdačka -  
pravá strana                                        

DI. č. 6. Bebravská 14 – 26 - Demontáž: závesná hojdačka -  
ľavá strana                                                                                          

vahadlová hojdačka  - 3 zostavy
DI. č. 8. Slatinská 20 – 24- Demontáž: závesná hojdačka – 

2 ks                                                                                              
oplotenie dopadovej plochy

DI. č. 21. Slatinská – Dvojkrížna - Demontáž: konštrukcia 
– závesná hojdačka                                         

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

169/XII 28.04.2020

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava nájomníčky Libuše Mencovej, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje zmenu nájmu bytu č. 04 na Stavbárskej 38, Bratislava, z doby určitej na dobu neurčitú žiadateľke Libuši Mencovej, trvale bytom 
Bratislava, 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu vydať Rozhodnutie o zmene nájmu na dobu neurčitú a podpísať Dodatok č. 3 K zmluve o nájme 
bytu, ev. č. 287/2016 zo dňa 12.12.2016.

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu nájomníčky 
Libuše Mencovej, ev. č. 287/2016 zo dňa 12.12.2016 

bol  uzatvorený a podpísaný dňa 28.04.2020, 
zverejnený dňa 12.06.2020, ev. č. 72/2020.                                                                                                                              

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve (287/2016) 
podpísaný v súlade s uznesením na dobu neurčitú 
dňa 28.04.2020, zverejnený pod ev. č. 72/2020 dňa 

12.06.2020                                                                                                                                
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní materiálu                                                              

"Kontrola plnenia 
uznesení mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa" ktorý 
bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

170/XII 28.04.2020

Štatút Denného centra   „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje
Štatút denného centra seniorov „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Štatút Denného centra   „Klubu dôchodcov Malý Dunaj“ 
mestskej časti  Bratislava – Vrakuňa zo dňa 28.04.2020, č. 

uzn. 170/XII/2020 zo dňa 28.04.2020 bolo zverejnené 
spôsobom obvyklým  po schválení uznesenia.                                                                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                
uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                          

schválený Štatút denného centra zverejnené na webovom 
sídle mestskej časti v sekcii "Pre občanov" a podsekcia 

"Sociálne veci"

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

171/XII 28.04.2020

Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká ul..
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Zriadenie regulovaného parkoviska na trhovisku Rajecká prostredníctvom nezávislého subjektu,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť zmluvu o zriadení a regulovaní parkoviska na parkovisku Rajecká na základe výsledkov verejného obstarávania.

zostáva v plnení O
ponechať                                                 

v sledovaní
O

172/XII 28.04.2020

Vyhlásenie zámeru na predaj, resp. nájom vlastníctva časti pozemku parc. registra „E“ č. 603/100 o výmere 1302 m2, 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.
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 zámeru na nájom  pozemku  
registra „E“  parc.  č. 603/100  o výmere  1302 m2, druh pozemku orná pôda,  (lokalita za Leknovou ulicou v Bratislave za areálom ČOV),  k. ú.  
Vrakuňa,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, LV  č. 270, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom  č. 90/91 
zo dňa 01.10.1991, formou nájmu  v súlade so zák.  č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, účel nájmu  -  využitie 
pozemku v súlade s územnoplánovacou informáciou:
• zariadenia a vedenia technickej vybavenosti vodohospodárskych a energetických systémov,
• zeleň líniová a plošná,
• poľnohospodárske využitie,
• tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, s nájmom min. 5,00 Eur/m2/rok,  na dobu neurčitú,
B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   
- vyhlásiť súťaž na nájom pozemku v súlade s bodom A/ tohto uznesenia a 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.

Súťaž  vyhlásená 5.5.2020, vyvesená 6.5.2020 s 
predložením súťažných návrhov v termíne do 4.6.2020. 

Ku dňu vyhodnotenia uznesení nebol mestskej časti 
doručený žiadny súťažný návrh na nájom predmetného 
pozemku. V prípade, že sa neprihlási žiadny uchádzač, 

na MZ v 9/2020 sa predloží návrh na schválenie 
vyhlásenia novej súťaže na prevod vlastníctva. 

Nakoľko je záujem MČ o realizáciu prevodu vlastníctva 
tohto pozemku, predkladá sa na MZ nový návrh zámeru  
na vyhlásenie súťaže na predaj pozemku s stanovením 

nových súťažných podmienok.                                                                                                                        
- súťaž vyhlásená dňa 06.05.2020 zverejnením na 

webovom sídle mestskej časti s termínom predloženia 
súťažného návrhu do 04.06.2020                                                                                         

- v termíne do 04.06.2020 neobol doručený žiadny 
súťažný návrh                                                                    

- na rokovanie zastupiteľstva dňa 08.09.2020 
predložený návrh súťažných podmienok na predaj 
časti pozemku formou obchodnej verejnej  súťaže                                                                

návrh na vypustenie zo sledovania dňa                       
08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

173/XII 28.04.2020

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. V 
Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje vyhlásenie zámeru nasledovnej zámeny časti pozemkov v k. ú. Vrakuňa:
- časť pozemku registra „C“ parc. č. 3551/22, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3313, s výmerou upresnenou geometrickým plánom (cca 21 m2), 
vo vlastníctve žiadateľov: Fűlle Peter,  Bratislava v ½; Fieber Peter, Bratislava v ¼; Fieber Štefan, Bratislava v ¼,  nachádzajúceho sa na 
Dvojkrížnej ul. v Bratislave, v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00 603 295,  
za- časť pozemku registra „C“ parc. č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040, s výmerou upresnenou geometrickým plánom (cca 21 
m2), nachádzajúceho na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa IČO: 00 603 295, v prospech: Fűlle Peter, 
Bratislava v ½; Fieber Peter,  Bratislava v ¼; Fieber Štefan, Bratislava v ¼ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že časť zamieňaného pozemku zastavanej plochy vo vlastníctve mestskej časti zasahuje do 
pozemku žiadateľov, ide o zcelenie vyššie uvedenej parcely v spoluvlastníctve žiadateľov. Všetky náklady súvisiace s uvedenou  zámenou časti 
pozemkov ako i náklady na vypracovanie geometrických plánov budú v plnom rozsahu znášať žiadatelia.
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   
- zverejnenie zámeru zámeny časti pozemkov podľa bodu A tohto uznesenia,
- v spolupráci so žiadateľmi na základe vypracovaných geometrických plánov uzatvoriť zmluvu o zámene pozemkov podľa bodu A/ tohto 
uznesenia

Stanovisko pod č.  583/1708/2020/PSM zaslané 
žiadateľom listom zo dňa 5.5.2020, odoslané 

12.5.2020, doručené. Na základe vyžiadania bol 
žiadateľmi  predložený nový geometrický plán na 

zámenu pozemkov evidovaný v katastri 
nehnuteľností, na MZ 16.6.2020 predložený návrh 

na schválenie zámeny (prevod vlastníctva) 
pozemkov so spresnením výmery a bezodplatnom 

formou.  Zámenná zmluva podpísaná dňa 
02.07.2020, zverejnená pod číslo 81/2020 dňa 

07.07.2020, návrh na vklad podaný dňa 08.07.2020 
pod č. V-18763/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- zámena časti pozemku schválená                                                                              
uznesením č. 190/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020                                                                                               

- uznesenie sledované pod č. 190/XIII/2020                                                                                         
návrh na vypustenie zo sledovania dňa                       

08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     
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č. uz., ktorým sa 
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

174/XII 28.04.2020

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 m2, 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.
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, 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 m2, nachádzajúceho sa na 
Kazanskej ulici v Bratislave, za účelom predaja zmrzliny v prospech spoločnosti:  KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej ul. 14, 821 08  
Bratislava, IČO: 46 969 110, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  za týchto  podmienok:
- sortiment predaja - zmrzlina na priamu konzumáciu, - dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 15.04.2020 – do 14.04.2025, - nájomné vo výške 
55,00 Eur/m2/rok, t.j. 1.100,00 Eur/ročne,
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
Predmetný stánok je vo výlučnom vlastníctve menovanej spoločnosti, vybudovaný na základe  rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako 
stavba dočasná.
Spoločnosť KAMARPET s.r.o., so sídlom na Kvetnej 14, 821 08  Bratislava, IČO: 46 969 110 užíva predmetný pozemok z dôvodu 
prevádzkovania predajného stánku od 15.12.2015 za účelom predaja kopčekovej zmrzliny na priamu konzumáciu. 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina   Kuruca, starostu podpísať Dodatok č. 1 k Nájomnej  zmluve Evidenčné číslo MČ: 3/2016 zo dňa 12.01.2016 v 
zmysle bodu A/   tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca nepodpíše dodatok k nájomnej  zmluve v súlade  s bodom A/ tohto  uznesenia v lehote do  60 dní od jeho schválenia v 
miestnom zastupiteľstve,  toto uznesenie stratí platnosť.

Dodatok č. 1 pod ev. č. MČ 57/2020 k zmluve č. 
3/2016 zo dňa 12.1.2016 podpísaný dňa 7.5.2020, 

zverejnený dňa 20.5.2020.                                                                                                                                                                                           
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                      
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2016 zo dňa 

12.01.2016 podpísaný v súlade s uznesením dňa 
07.05.2020, zverejnený dňa 20.05.2020 pod ev. č. 

57/2020

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

175/XII 28.04.2020

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 9084,07 Eur.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
neschvaľuje návrh na odpustenie dlhu Moniky Vakulovej, Bratislava, vzniknutého z nezaplateného nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 
38, Bratislava v celkovej sume istiny 9 084,07 Eur k 19.02.2020. 

Odpoveď  zaslaná elektronicky na Okresný súd k 
spisu č.  8C/82/2017 pod č.  186/5591/2020/Kopál 

dňa 8.5.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
vypúšťa sa zo sledovania                                                                                              

- pod č. 186/5591/2020/PSM/PK bol Okresnému 
súdu dňa 08.05.2020 elektronicky zaslaný výpis 

uznesenia     

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -

176/XII 28.04.2020

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. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje zaujatie stanoviska mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len návrh nariadenia) s 
pripomienkou: 
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. 

Referát životného prostredia zaslal hlavnému mestu SR 
Bratislava vyjadrenie s uzneseniím emailom dňa 

4.5.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 181/XIII/2020 z 16.06.2020                                                                                    
- z dôvodu, že hlavné mesto žiadalo o zaujatie 

stanoviska miestneho zastupiteľstva v termíne do 
06.05.2020, uznesenie bolo zaslané e-mailom dňa 

04.05.2020, dodatočne listom č. 
196/5059/2020/ŽP/LS 

V
181/XIII/2020                         
z 16.06.2020

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

177/XII 28.04.2020

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 o výmere 680m2 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 o 
výmere 545 m2, 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. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania vzťahov k pozemkom zámer na predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/4 vo výmere 680 m2 druh pozemku – zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Vrakuňa a pozemku registra „C“ KN parc. č. 18/7 vo výmere 545 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, k. 
ú. Vrakuňa, na Šíravskej ulici v Bratislave, evidovaných na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 89/91 zo dňa 01.10.1991 do vlastníctva v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., 
Bratská 3, Bratislava, PSČ 851 01, SR, IČO: 50 020 188, vlastníka stavby súpisné číslo 8591 na Šíravskej 1 v Bratislave, evidovanej na LV č. 
155, k. ú. Vrakuňa.
B/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, 
- zabezpečiť vyžiadanie predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva, 
- na základe znaleckého posudku a súhlasu primátora pripraviť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva návrh na prevod vlastníctva týchto 
pozemkov do vlastníctva nadobúdateľa, 
- 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.

Žiadateľovi zaslané vyjadrenie listom č. 256/5743/PSM dňa 
14.5.2020. Ďalší postup bude v závislosti od toho, či žiadateľ 

pristúpi k podmienke zriadenia vecného bremena, resp. 
predkupného práva pri odkúpení pozemku pod parkoviskom, 

alebo bude sa musieť vypracovať geometrický plán na 
odčlenenie pozemku a vypracovanie znaleckého posudku na 
ocenenie pozemkov prináležiacich k stavbe a po stavbou bez 
pozemku pod parkoviskom. Znalecký posudok vypracovaný 

dňa 04.08.2020. Primátor požiadaný o vydanie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva dňa 

13.08.2020. Návrh na prevod predložený na rokovanie 
zastupiteľstva dňa 08.09.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- listom sp. značka 256/5743/2020/PSM zo dňa 06.05.2020 
bolo spoločnosti TERNO real estate, s.r.o. zaslané 

stanovisko k žiadosti o prevod vlastníctva pozemkov s 
upozornením na podmienku, aby súčasné verejné 

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

návštevníkov prevádzky v danom objekte,                                                                                  
- znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov vypracovaný dňa 04.08.2020 vo výške 239 

781,50 €                                                                                                                                                                    
- listom č. 1001/8017/2020/PSM/DU dňa 13.08.2020 

mestská časť požiadala primátora o vydanie 
predchádzajúceho súhlasu k prevodu a určenie 

minimálnej kúpnej ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- návrh na prevod predložený na rokovanie zastupiteľstva 

dňa 08.09.2020

O
ponechať                                

v sledovaní                              
do schválenia prevodu

O

178/XII 28.04.2020

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.
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  pozemkov  
registra „C“ a to pozemku parc. č. 889/4 o výmere 620 m2  a časť pozemku registra „C“ parc. č. 889/9 o výmere 128 m2, obidva evidované na 
LV č.  1849 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 21/97 zo dňa 12.2.1997, na 
Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa, 
- za cenu minimálne 5,50 Eur/m2/rok na dobu neurčitú, účel nájmu – výrobné, nevýrobné a obslužné činnosti v súlade s územným plánom, 
- za cenu minimálne 1,00 Eur/m2/rok na dobu neurčitú, účel nájmu -poskytovanie verejnoprospešných služieb pre občanov. 
a to s podmienkami: - nájomca je povinný zabezpečiť na vlastné náklady umiestnenie bránky a vybudovanie jednostranného oplotenia nového 
areálu pletivom na oddelenie a zabránenie prechodu z prenajatej plochy do areálu BVS, - zabezpečovať čistotu, poriadok, kosenie trávy, údržbu 
zelene  v rámci zriadeného areálu na vlastné náklady, - nájomca bude využívať parkovacie plochy na Dvojkrížnej ulici za kostolom, alebo na 
iných parkovacích miestach určených na parkovanie,
B/  žiada  JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  - vyhlásiť súťaž  na prenájom pozemkov s dobou predkladania súťažných návrhov 15 dní od 
vyhlásenia súťaže, - vyhodnotenie súťažných návrhov - ponúk  komisiou zloženou s min. troch poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostky 
úradu a zamestnanca z odboru právneho a správy majetku, 
Mestská časť si vyhradzuje právo vybrať z doručených súťažných návrhov najvhodnejší s tým, že podnikateľská činnosť realizovaná na 
pozemkoch bude akceptovať blízkosť areálu kanalizačnej čerpacej stanice spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava. 
C/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 
po vyhodnotení súťažných návrhov podpísať priamo s vybraným uchádzačom  zmluvu o nájme pozemkov v termíne do 90 dní od vyhodnotenia 
súťaže.

Vyhlásenie súťaže dňa 6.5.2020 v termíne do 
20.5.2020. Dňa 20.5.2020 doručený jeden súťažný 

návrh. Vyhodnotenie súťaže dňa 28.5.2020, súťažiaci 
bol určený ako víťaz súťaže, nakoľko boli splnené 

požadované podmienky uvedené v súťažnom návrhu. 
Víťaz súťaže na pozemky 889/4, 889/9 je Kornel 

Blaško, 991 11 Kosihy nad Ipľom 185, IČO: 53 067 
657.                                                                                                              

Nájomná zmluva podpísaná dňa 22.6.2020, zverejnená 
pod EV.č. 74/2020 dňa 6.7.2020.  Nájomca realizuje 

prípravné práce na zahájenie prevádzky (v súčinnosti s 
BVS nakoľko sú pozemky v ich nájme prepojené s 

predmetom tohto nájmu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- súťaž vyhlásená dňa 06.05.2020 s termínom 
predloženia súťažného návrhu do 20.05.2020                                                                                                                      

- dňa 20.05.2020 doručený jeden súťažný návrh                                                                                                                                                                     
- zápisnica z vyhodnotenia súťaže zo dňa 28.05.2020, 

v ktorej komisia konštatovala, že súťažiaci splnil 
stanovené požadované kritéria                                                                                                                        

- nájomná zmluva ev. č. 74/2020 podpísaná dňa 
22.06.2020 a zver. 06.07.2020, pričom parcela 889/4 

v zmluve vyčíslená o výmeru  616 m2                                                                                                                     
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

179/XII 28.04.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade § 9a ods. 9  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku 
parc. č. 1168/1 na Bodvianskej ulici v Bratislave o výmere 1470 m2,  k. ú. Vrakuňa, na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - 
tenisových kurtov na dobu určitú 10 rokov, výška nájomného minimálne 1500,00 Eur/rok, 
hlavné kritérium súťaže: súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na dobu skutočného užívania športového 
areálu počas celého roka s dodržaním zmluvných podmienok:
- uchádzač musí mať na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie,
- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať ku dňu podpísania zmluvy o nájme, 
- zabezpečí ako nájomca  na vlastné náklady formou vloženia investícií do predmetu nájmu bez možnosti zníženia výšky nájomného za vložené 
investície  - údržbu a opravy športového areálu - tenisových kurtov prácami a materiálom na prevádzkovanie – najmä navezenie a údržba vrstvy 
antuky, jej nivelizácia, vrátane zapracovania čiar a zavalcovanie, vybudovanie a drobné opravy oplotenia, vyvŕtanie a údržba studne pre odber 
vody na polievanie kurtov, vybudovanie sociálneho zariadenia (WC, sprchy) v športovom areáli,  samostatný  merač na odber studenej vody, v 
prípade potreby samostatný merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov,
- reklamné stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení prenajímateľom, 
- ako nájomca zabezpečí starostlivosť o priľahlú betónovú plochu, na ktorej vybuduje mini detské ihrisko.
 B/ žiada  JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- vyhlásiť súťaž na 15 dní v súlade s bodom A/ tohto uznesenia,
- uzatvoriť zmluvu o nájme priamo s nájomcom, ktorý bude víťazom súťaže. 

Vyhlásenie súťaže dňa 6.5.2020 v termíne do 
20.5.2020. Dňa 20.5.2020 doručený jeden súťažný 

návrh. Vyhodnotenie súťaže dňa 28.5.2020, súťažiaci 
bol určený ako víťaz súťaže, nakoľko boli splnené 

požadované podmienky uvedené v súťažnom návrhu. 
Nájomca  OZ TENIS CLUB 26, Stavbárska 12A, 821 
07  Bratislava, IČO: 42266017,   NZ  Ev. č. 73/2020 

podpísaná dňa 17.6.2020, zverejnená dňa 24.06.2020. 
Nájomca zabezpečuje postupne realizáciu opráv, 
rekonštrukcie, prívod vody na polievanie vrtanou 

studňou, vybavuje vybudovanie sprchy a toalety. Kurty 
sú už využívané verejnosťou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- súťaž vyhlásená dňa 06.05.2020 s termínom 
predloženia súťažného návrhu do 20.05.2020                                                                                                                      

- do 20.05.2020 doručený jeden súťažný návrh                                                                                                                                                                     
- zápisnica z vyhodnotenia súťaže zo dňa 28.05.2020, 

v ktorej komisia konštatovala, že súťažiaci splnil 
stanovené požadované kritéria                                                                                                                        

- nájomná zmluva ev. č. 73/2020 podpísaná dňa 
17.06.2020 a zverejnená 24.06.2020                                                                                                                      

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

180/XIII 16.06.2020

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 
28.04.2020.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15.                                                                                                                                                    
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

181/XIII 16.06.2020

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.: 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 120/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 143/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 157/XI/2020 zo dňa 
28.01.2020, 160/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 165/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 166/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 167/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 
168/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 170/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 174/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 175/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 176/XII/2020 zo dňa 
28.04.2020,
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 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, 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, 164/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 169/XII/2020 zo dňa 
28.04.2020, 171/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 
178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020,
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 28/II/2018 zo dňa 18.12.2018, 120/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 143/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 
157/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 160/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 165/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 166/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 167/XII/2020 zo dňa 
28.04.2020, 168/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 170/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 174/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 175/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 
176/XII/2020 zo dňa 28.04.2020.

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

182/XIII 16.06.2020

Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                              berie  na  vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 3/2020 - kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019.

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 2 písm. d) zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na  I. polrok 2020, 
schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa číslo 127/X/2019  zo dňa 03.12.2019                                                                                                
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

Prijaté uznesenia č. 165/XII/2020 - 179/XII/2020 - celkom prijatých 15 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

183/XIII 16.06.2020

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

Predložený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený plán 
kontrolnej činnosti zverejnený na webovej stránke mestskej 

časti.                                                                                                             
• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva  - predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                                                                                                                
• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020 - 

bude predložená na rokovanie dňa 08.09.2020                                                                                                                                                                                                               
• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za rok 2021-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. 

polrok 2021                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
za rok 2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava – 

pokračovanie v kontrole                                                                                                         
• Kontrola opatrení  na nápravu nedostatkov  z kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri 

správe miestneho poplatku za rozvoj.                                                                                     
ostáva v plnení

O ponechať v plnení O

184/XIII 16.06.2020

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Príloha k záverečnému účtu: Stanovisko 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                       berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2019
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.
B/                                                              schvaľuje
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 bez výhrad 
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019
3. Záverečný účet mestskej  časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019, ktorý vykazuje:    
Bežný rozpočet:                   
Bežné príjmy  9 628 479,87 €, Bežné výdavky  9 389 242,05 €, Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok 239 237,82 €         
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy  671 068,01 €, Kapitálové výdavky  910 805,65 €, Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok  -  239 737,64 €
Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu - schodok  - 499,82 €            
Finančné operácie príjmové   414 595,10 €, Finančné operácie výdavkové 125 256,73 €, Rozdiel finančných operácií  289 338,37 € 
Výsledok hospodárenia celkom                288 838,55 € 
Vylúčenie z prebytku                             224 972,10 €
Výsledok hospodárenia celkom upravený    63 866,45 €                                                          
4. Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 
odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z 
prebytku finančných operácií. 
5. Prevod  finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 59 514,30 €.
6. Prevod  finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 4 352,15 €.
C/                                                                      žiada 
Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6. 2020.

A/2 stanovisko miestneho kontrolóra predložené v 
súlade s § 18f ods. 1. písm. c) zákona 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                                                                                   
splnené                                                                                                                                      

B/ Prevod finančných prostriedkov do fondov 
vykonaný do 30.6.2020                                                                                                                             

- prevod finančných prostriedkov do FRB vo výške 
59 514,30 € a do RF vo výške 4 352,15 € realizovaný 

30.06.2020                                                                                        
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                  

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

185/XIII 16.06.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                              schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. .../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-  Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
B/                                                                                žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti po schválení 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

VZN mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 
2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení 

výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa vyhlásené a zverejnené 

dňa 16.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
VZN č. 2/2020 vyhlásené 16.06.2020 a 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle                                       
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

08.09.2020        

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

186/XIII 16.06.2020

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 886/154 vo výmere 602 m2, k. ú. Vrakuňa, od 
Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, IČO: 00 602 281, za účelom realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                       schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie  pozemku registra „C“ KN  parc. č. 886/154 vo výmere 602 m2, druh pozemku ostatná plocha, 
zapísaný na LV č. 5383 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11  Bratislava, IČO: 00 602 281, v 
súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme č. 202/2019 zo dňa 04.12.2019 čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán, v zmysle ktorej sa mestská časť ako 
nájomca zaviazala, že v lehote najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia  nájomnej zmluvy, t.j. do 03.12.2022 odkúpi do vlastníctva tento pozemok od 
prenajímateľa pre účely realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“,
B/                                                            žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
1. Podpísať dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 202/2019 zo dňa 04.12.2019 s úpravou znenia čl. IV – zmluvné strany uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve v termíne do 31.7.2020 z dôvodu mimoriadnej situácii spojenej s COVID-19 a posunu rokovaní miestneho zastupiteľstva. 
2. Zabezpečiť  vypracovanie a podpísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súlade s bodom A/ v termíne do 31.7.2020.
3. V termíne najneskôr do septembra 2022 zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, rokovať s vlastníkom pozemku o výške kúpnej ceny a predložiť 
návrh  na schválenie prevodu vlastníctva na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

Návrh dodatku č. 1 k zmluve ev. č. MČ 202/2019 zo 
dňa 04.012.2019  ako aj návrh na uzatvorenie Zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve bol zaslaný na 
pripomienkovanie PD Podunajské Biskupice. Dodatok 

č. 1 podpísaný dňa 27.7.2020. Zverejnený dňa 
11.8.2020. pod Ev. č. MČ 103/2020. Zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve podpísaná dňa 30.7.2020. Zverejnená 

dňa 11.8.2020 pod Ev. č. MČ 104/2020.                                                                                                                                          
- dodatok č. 1 k zmluve ev. č. 202/2019 podpísaný 

dňa 27.07.2020 a zverejnený dňa 11.08.2020 pod ev. 
č.  103/2020                                                                                                                 

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve podpísaná dňa 
30.07.2020 a zverejnená dňa 11.08.2020 pod ev. č. 

104/2020                                                                                           

ponechať v plnení  do 
vypracovania 

znaleckého posudku a 
návrhu na schválenie 
prevodu vlastníctva                      

O

187/XIII 16.06.2020

Vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507, na Čiližskej 26A v Bratislave, evidovaná na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR 
Bratislava, zverená do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                       schvaľuje
vyhlásenie súťaže na nájom  stavby súpisné číslo 13507 na Čiližskej 26A v Bratislava, druh stavby iná budova vo výmere 200 m2 evidovaná na LV č 1095, 
postavená   na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3562/2  vo výmere 221 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. 
Vrakuňa, s podmienkami:
- účely nájmu – školské, sociálne, výchovno-vzdelávacie, pre činnosť občianskeho združenia alebo nadácií, 
- minimálna výška nájomného 15,00  Eur/m2/rok,
- úhrada poplatkov za služby spojené s užívaním priestorov (plynové kúrenie, vodné a stočné, OLO, vlastné upratovanie), 
- doba nájmu od 01.01.2021, na dobu určitú 5 rokov s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov v prípade plnenia zmluvných podmienok a 
preukázania vložených investícií nájomcom do predmetu nájmu, 
- nájomca k účelu využitia stavby bude môcť využívať priľahké detské ihrisko na pozemku parc. č. 3562/1, ktoré bolo pôvodne zverené ako súčasť k tejto 
budove a bude povinný vykonávať jeho správu a údržbu – čistenie, zametanie, odstraňovanie nečistôt z pieskoviska, 
B/                                                              žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
1. Vypovedať  Občianskemu združeniu  Materské centrum RYBKA  zmluvu o výpožičke nebytových priestorov  Ev. č. 125/2017 k 30.11.2020.
2. Vyhlásiť súťaž na obdobie od 1.7.2020 do 15.8.2020 v súlade s bodom A/ na webovej stránke mestskej časti a v jednom celoslovenskom denníku.
3. Predložiť návrh na schválenie víťaza súťaže na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Súťaž vyhlásená dňa 30.6.2020 v termíne od 1.7.2020 
do 14.8.2020 do 11.30 h, zverejnená od 1.7.2020 na 

www. vrakuna.sk + súťažný návrh. Súťaž vyhlásená a 
zverejnená jednorazovo  aj v celoslovenskom denníku 

SME dňa 24.7.2020. Prebehlo rokovanie s OZ 
Materské centrum RYBKA. Výpoveď (dvojmesačná 
doba) bude zaslaná v priebehu augusta 2020, resp. 

uzavretá dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke NP k 
30.11.2020.                                                                                                                                                                                      

- súťaž vyhlásená dňa 30.06.2020 s termínom 
predloženia súťažného návrhu do 14.08.2020                                                                                                               
- vyhodnotenie súťaže bolo dňa 20.08.2020                                                                                                     
-   výpoveď zmluvy o výpôžičke nebytových 

priestorov ku dňu ukončenia kontroly nebola 
občianskemu združeniu zaslaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  návrh na schválenie víťaza súťaže predložiť na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva                                                                                                                   

O
ponechať v plnení do 
schválenia nájmu pre 

víťaza súťaže                       
O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

188/XIII 16.06.2020

Žiadosť spoločnosti Edux s. r. o., Vážska 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813, o nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 3606 na Vážskej 
34 v Bratislave – pre účely školského  dvora k základnej škole.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                          schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku 
registra „C“ parc. č. 3606  vo výmere  7171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 2764 vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, tvoriaci  časť pozemku pod stavbou súpisné číslo 5012  a školský dvor pri novovznikajúcej základnej škole na Vážskej ul. č. 34, 821 07 
Bratislava, v prospech  spoločnosti Edux s. r. o., Vážska ul. č. 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813, za účelom školského dvora pripravovanej 
neplnoorganizovanej Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení, za týchto podmienok:
- doba nájmu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01. septembra 2020 – do 31. augusta  2025, 
- výška nájomného 100, 00 Eur ročne,
- nájomca je povinný na predmetnom pozemku tvoriaci školský areál, zabezpečovať na vlastné náklady údržbu – kosenie min. 5x ročne, vyhrabávanie lístia 
a výsadbu zelene v hodnote min. 1000,00 Eur ročne po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa,
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
- s nájomcom bola uzatvorená zmluva o nájme stavby na Vážskej 34 v Bratislave pod ev. číslom  MČ 26/2020 zo dňa 27.02.2020 s dobou nájmu od 
01.07.2020 do 31.08.2025, ktorý bude súčasne so stavbou využívať pozemok v areáli základnej školy ako školský dvor,
- v spoločnosti Edux s. r. o. sú  spoločníkmi a konateľmi zriaďovateľ a  riaditeľ doterajšieho nájomcu 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 nájomca na vlastné náklady bude zabezpečovať údržbu a výsadbu zelene,  
B/                                                        odporúča
1. JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
 2. Nájomcovi  rekultiváciu beach volejbalového ihriska. 
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.

Vyjadrenie MČ zaslané žiadateľovi listom č. 
663/5763/2020/PSM zo dňa 2.7.2020, prevzatý 

dňa13.7.2020. Nájomca prejavil súhlas so  schváleným 
znením zmluvných podmienok. Zmluva je v štádiu 

prípravy, nakoľko nájom začne od 01.09.2020.                                                                                                                                                        
- listom č.663/5763/2020/PSM/DU zo dňa 02.07.2020 

zaslala žiadateľovi vyjadrenie o schválení nájmu 
pozemku spolu s výpisom uznesenia, prevzaté 

13.07.2020                                                                                                                     
- nájomná zmluva ku dňu ukončenia kontroly nebola  

podpísaná

O
ponechať v plnení do 
podpísania nájomnej 

zmluvy                       
O

189/XIII 16.06.2020

Žiadosť spoločnosti PIT s. r. o., Šaštínska 37, 841 04  Bratislava, IČO: 36 686 905  o predĺženie doby nájmu na pozemok registra „C“ KN parc. č. 
1173/21 evidovaný na LV č. 270, o výmere 96 m2 a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8 vo výmere 4 m2 na umiestnenie posedenia pri 
stánku, evidovaný na LV č. 1517,  k. ú. Vrakuňa, na Kazanskej ulici v Bratislave, pod predajným stánkom  prospech majiteľa stánku.
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 ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom  pozemku 
registra „C“ KN parc. č. 1173/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie evidovaný na LV č. 270, pod predajným stánkom vo výmere 96 m2 a časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 1173/8, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4 m2 na umiestnenie posedenia pri stánku, evidovaný na LV č. 1517,  k. ú. Vrakuňa, nachádzajúceho 
sa na Kazanskej ulici v Bratislave, za účelom predaja a konzumácie upravovaných mäsových výrobkov a  bezmäsitých jedál, na priamu konzumáciu 
nealkoholických a mliečných nápojov, bez predaja a konzumácie alkoholických nápojov, v prospech spoločnosti  PIT s.r.o., Šaštínska 37, 841 04  Bratislava, 
IČO: 36 686 905, na dobu určitú v trvaní 5 rokov od 01.07.2020 do 30.06.2025, celková výmera 100 m2, nájomné vo výške 69,00  Eur/m2/rok, t.j. 6 900,00 
Eur/ročne,
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
- predmetný stánok je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, vybudovaný na základe  rozhodnutia tunajšieho stavebného úradu ako stavba dočasná, evidovaná 
na LVč. 5760, súpisné číslo 20412,
- pozemok pod stánkom doteraz nájomca užíval na základe zmluvy o nájme č. 87/2015zo dňa  09.07.2015 na dobu určitú do 30.06.2020,
- mestská časť má záujem, aby predmetný stánok aj v ďalšom období naďalej poskytoval služby občanom, nakoľko s prevádzkou tohto stánku neboli počas 
doby nájmu problémy, 
B/                                                                 žiada
JUDr. Ing. Martina   Kuruca, starostu 
Podpísať Dodatok č. 1 k Nájomnej  zmluve Evidenčné číslo MČ: 87/2015 zo dňa 09.07.2015 v zmysle bodu A/   tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca nepodpíše dodatok k nájomnej  zmluve v súlade  s bodom A/ tohto  uznesenia v lehote do  30.6.2020, toto uznesenie stratí platnosť a 
nájomca bude musieť na vlastné náklady odstrániť predajný stánok z pozemku.

Dodatok č. 1 k NZ č. 87/2015  podpísaný dňa 
29.6.2020, zverejnený dňa 15.7.2020 pod č. 88/2020.                                                                                        

Dodatok č. 1 k zmluve č. 87/2015 podpísaný v súlade 
s uznesením dňa 29.06.2020, zverejnený dňa 

15.07.2020 pod ev. č. 88/2020                                                                                                                                             
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

190/XIII 16.06.2020

Návrh na schválenie zámeny časti vo výmere 22 m2 pozemku registra „C“ KN parc. č. 3551/22,      k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 3313 na Dvojkrížnej ul. v 
Bratislave, v spoluvlastníctve žiadateľov Fűlleho Petra, Fiebera Petra, Fiebera Štefana, bytom Bratislava, za časť pozemku vo výmere 22 m2 registra „C“ KN parc. 
č. 3551/20, k. ú. Vrakuňa, na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, evidovaný na LV č. 3040 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                             schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako prípad  hodný  osobitného zreteľa  bezodplatne zámenu časti vo výmere 
22 m2 pozemku registra „C“ KN parc. č. 3551/22, druh pozemku ostatná plocha,  k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3313,  vo vlastníctve žiadateľov Fülleho Petra, Bratislava v 
½; Fiebera Petra, Bratislava v ¼; Fiebera Štefana, Bratislava v ¼, nachádzajúceho sa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave, v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00 603 
295, za časť pozemku vo výmere 22  m2 parc. č. 3551/20, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Vrakuňa, zapísaný na LV č. 3040, nachádzajúceho na Dvojkrížnej 
ul. vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa IČO: 00 603 295, v prospech: Fülleho Petra, Bratislava v ½; Fiebera Petra,   Bratislava v ¼; Fiebera Štefana,  Bratislava v ¼, 
v súlade s Geometrickým plánom č. 19/2020 na rozdelenie pozemkov parc. č. 3551/20 a parc. č. 3551/22, úradne overený dňa 25.5.2020 pod  číslom  G1-989/2020 s 
podmienkou, že všetky náklady za vypracovanie geometrického plánu, správne poplatky na vklad do katastra nehnuteľností, vybudovanie pozdĺžneho prístupového chodníka 
medzi pozemkom parc. č. 3551/22 a parc. č. 3551/30 o výmere 22 m2, súvisiace s uvedenou  zámenou časti pozemkov budú  v plnom rozsahu znášať žiadatelia.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
- časť zamieňaného pozemku zastavanej plochy – časť bočného chodníka z budovy postavenej na pozemku parc. č. 3551/20  vo vlastníctve mestskej časti zasahuje do pozemku 
žiadateľov parc. č. 3551/22,
- zámenou časti pozemku vo vlastníctve žiadateľov a za časť pozemku vo vlastníctve mestskej časti dôjde  k zceleniu  pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov,
- samotnou zámenou dôjde k vybudovaniu nového únikového chodníka z objektu priamo na Dvojkrížnu ulicu v Bratislave po pozemku vo vlastníctve mestskej časti bez zásahu 
do pozemku vo vlastníctve žiadateľov, 
B/                                                                              žiada   
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zámennej zmluvy. 
V prípade ak zmluva o zámene pozemkov nebude uzatvorená v termíne do 31.08. 2020, toto unesenie stráca platnosť a účinnosť

Stanovisko pod č.  583/1708/2020/PSM zaslané 
žiadateľom listom zo dňa 5.5.2020, odoslané 

12.5.2020, doručené. Na základe vyžiadania bol 
žiadateľmi  predložený nový geometrický plán na 

zámenu pozemkov evidovaný v katastri nehnuteľností, 
na MZ 16.6.2020 predložený návrh na schválenie 

zámeny (prevod vlastníctva) pozemkov so spresnením 
výmery a bezodplatnom formou. Zámenná zmluva 
podpísaná dňa 02.07.2020, zverejnená pod číslom 

81/2020 dňa 07.07.2020, návrh na vklad podaný dňa 
08.07.2020 pod č. V-18763/2020.                                                                                                                                                                                                   

Zámenná zmluva ev. č. 81/2020 podpísaná a 
zverejnená dňa 02.07.2020, vklad do katasta podaný 
dňa 08.07.2020, evidovaný pod číslom V-18763/2020 

je v štádiu konania                                                       
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020 

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na Rajeckej 2, 4,  Rajeckej 6, 8, 10,  Rajeckej 22,24,26,  Stavbárskej 2,4,  
Poľnohospodárskej 32,34,  Poľnohospodárskej 34A, 36 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníkom bytov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               schvaľuje 
za podmienok v zmysle zákona NR SR 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, uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a 
súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SSN-36817/19-521126 zo dňa 16.12.2019, prevod spoluvlastníckych 
podielov na zastavaných pozemkoch, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu vlastníctva za cenu:
1. Rajecká  2, 4  súpisné číslo 8681 v Bratislave  LV stavby č. 2847, LV pozemkov č. 5077 parcela číslo   491/26, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  213 m2, k.ú. Vrakuňa, parcela číslo   
491/27, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  215 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo   491/28, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  207 m2, k.ú. Vrakuňa  1. 1. vchod Rajecká    4
P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                        spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
1. 1.  1  Byt     7    73 1.      Vidová Katarína, r. Kernová       v podiele 3/4    2639/100000        2,09 EUR
                                2.        Vidová Katarína, r. Vidová          v podiele 1/12   2639/100000       69,53 EUR
                                3.        Vido Juraj, r. Vido                        v podiele 1/12   2639/100000       69,53 EUR
                                4.        Vido Michal, r. Vido                    v podiele 1/12   2639/100000       69,53 EUR
2. Rajecká 6,8,10 súpisné číslo 8682 v Bratislave LV stavby č. 2843, LV pozemkov č. 5157  parcela číslo  491/29, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  207 m2, k.ú. Vrakuňa, parcela číslo  
491/30, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  272 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo  491/31, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  236 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo  491/32, zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere  210 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo  491/33, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  208 m2, k.ú. Vrakuňa   2. 1. vchod Rajecká    8
P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                                spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
2. 1. 1   Byt    4  42 1. Ing. Kečkéš Ondrej, r. Kečkéš                    v podiele 1/2   1476/100000            254,985 EUR                                                                                                                  
                                   2. Mgr. Halfarová Martina, r. Halfarová       v podiele 1/2   1476/100000           254,985 EUR
3.  Rajecká 22, 24, 26 -  súpisné číslo 8685 v Bratislave LV stavby č. 2746, LV pozemku č. 5078,    parcela číslo   491/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  218 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela 
číslo   491/83, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  268 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo   491/84, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  212 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo   491/85, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere  205 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo   491/86, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  203 m2, k.ú. Vrakuňa  3. 1. vchod Rajecká   22
P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                                                                                              spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
3. 1.  1  Byt    4          44                  Szász  Karol a manželka Szászová  Erika rod. Csergeová                               920/100000                       506,63 EUR
3. 2. vchod Rajecká   26
P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                                                                                             spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
3. 2.  1  Byt    6         62   Ing. Zuzana Ruiz Gregorová PhD. rod. Gregorová                                                      1477/100000                      813,37 EUR

4. Stavbárska 2,4  - súpisné číslo 8689 v Bratislave  LV stavby č. 3526, LV pozemkov č. 5118, parcela číslo  491/138, zastavané plochy a  nádvoria vo výmere  210 m2, k.ú. Vrakuňa   parcela 
číslo  491/139, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  204 m2, k.ú. Vrakuňa,  parcela číslo  491/140, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  214 m2, k.ú. Vrakuňa,   parcela číslo  491/141, 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere  331 m2, k.ú. Vrakuňa 4. 1. vchod Stavbárska 2
P.č.      Typ    Podl.     č.               Nadobúdateľ                               spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
4. 1. 1   Byt    7           71  T  ekauerová  Jana rod. Vasilová                 1222/100000                                583,50 EUR
5. Poľnohospodárska 32, 34  - súpisné číslo 8694 v Bratislave  LV stavby č. 2962, LV pozemkov č. 5154,  parcela číslo  491/132, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  226 m2, k.ú. Vrakuňa,  
parcela číslo  491/133, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  207 m2, k.ú. Vrakuňa,    parcela číslo  491/134, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  211 m2, k.ú. Vrakuňa  5. 1. vchod 
Poľnohospodárska 34
 P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                               spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
5. 1. 1   Byt    6          62    Ing. Valábková Jana rod. Sádecká             2251/100000                             721,79 EUR
6. Poľnohospodárska 34A, 36  - súpisné číslo 14143 v Bratislave LV stavby č. 3610, LV pozemkov č. 5156, parcela číslo  491/135, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  208 m2, k.ú. Vrakuňa,  
parcela číslo  491/136, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  204 m2, k.ú. Vrakuňa,   parcela číslo  491/137, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  217 m2, k.ú. Vrakuňa  6. 1. vchod 
Poľnohospodárska 36
P.č.      Typ   Podl.     č.               Nadobúdateľ                                     spoluvl. podiel na pozemku        cena pozemku
6. 1. 1   Byt    4          44 Ing. Bošanská  Pavlína  rod. Bošanská                    2359/100000                       738,80 EUR
B/   žiada  JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
Podpísať kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pod bytovými domami  prislúchajúcich k bytu vlastníkov.

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V191/XIII 16.06.2020

Kúpne zmluvy vypracované, starostom podpísané dňa 
08.07.2020, predložené na podpis každému 

kupujúcemu, po úhrade kúpnej ceny následne bude 
podaný návrh na vklad.                                                                      

- kúpne zmluvy na prevod spoluvlastníckych 
podielov na zastavanýchpozemkoch pod bytovými 

domami  podpísané starostom a predložené na podpis 
kupujúcim  na podpis                                                          

- po úhrade kúpenej ceny zo strany vlastníkov budú 
podané návrhy na vklad do katastra nehnuteľnosti                                                                                                                                                       
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020            
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 
TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

192/XIII 16.06.2020

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                             schvaľuje
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022 za rok 2019,
B/                                                                žiada 
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na   roky 2018 – 2022 za rok 2019 spôsobom obvyklým.                                                                                                                                    
Termín: po podpise uznesenia

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych 
služieb MČ Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 - 
2022 za rok 2019 bolo zverejnené na webovom 
sídle mestskej časti dňa 19.06.2020 a zaslené 

Bratislavskému samosprávnemu kraju dňa 
25.06.2020 pod č. 812/6864/2020/ŠKS/MG.                                                                                                                                                                                                                                                                        

- vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych 
služieb na roky 2018-2022 za rok 2019 

zverejnený na webovej stránke mestskej časti 
(sekcia - "Mestská časť")                                                                       

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 
08.09.2020                                                                                   

O

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                       

V

193/XIII 16.06.2020

Návrh na zrušenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje
ukončenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Čiernovodská 25, Bratislava k termínu 01. december 2020,
B/                                                                  žiada  
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- ukončiť zmluvy s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári,
- vypovedať zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na 
rozpočtový rok 2020 uzatvorenú s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- požiadať o výmaz zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár Čiernovodská 25, Bratislava z registra poskytovateľov sociálnych služieb. 
                                                                                                                                                                          T: do 30.09.2020

Ukončenie zmlúv s prijímateľmi sociálnej služby v DS sa bude 
realizovať v priebehu mesiaca september 2020 z dôvodu 

dvojmesačnej výpovednej lehoty.                                                                       
Z dôvodu zmien nastavených podmienok Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v dôsledku COVID-19 nie je 
potrebné vypovedať zmluvu o poskytnutí  finančného 

príspevku na denný stacionár na rok 2020 a nahrádza sa 
zúčtovaním dotácie za 4. Q 2020 a ročným zúčtovaním za rok 

2020 do 31.3.2021.                                                                                                                                        
Žiadosť o výmaz zariadenia sociálnych služieb bude zaslaná 

koncom septembra 2020 z dôvodu 30-dňovej lehoty.                                                                                                                                               
ostáva v plnení                                                                                                                                                    

- ukončenie zmlúv s príjimáteľmi dotácie sociálnej služby 
a žiadosť o výmaz zariadenia budú realizované v termíne 

najneskôr v mesiaci 9/2020 

O ponechať v plnení                       O

194/XIII 16.06.2020

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava za rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                              berie na vedomie
Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa za rok 2019.

MZ MČ Bratislava-Vrakuňa vzalo správu o činnosti ŠK 
Vrakuňa na vedomie bez pripomienok. vypúšťa sa zo 

sledovania                                                                                                                           
Správa predložená v súlade s uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

číslo 24/II/2018 zo dňa 18.12.2018                                                             
návrh na vypustenie zo sledovania dňa 08.09.2020                                                                                  

vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 
schvaľovania na rokovaní 
zastupiteľstva 08.09.2020                                      

V

195/XIII 16.06.2020

Vyhodnotenie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z. ústavného zákona 66/2019 Z. z, ústavného zákona 232/2019 Z. z a ústavného 
zákona 469/2019 Z. z.“ za r. 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                          berie  na   vedomie
predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej o stave podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov podľa Čl.  7 bodu 1 a 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení ústavného zákona  č. 
545/2005 Z. z., ústavného zákona 66/2019 Z. z, ústavného zákona 232/2019 Z. z a ústavného zákona 469/2019 Z. z.“ za rok 2019.

ponechať v plnení do                                                                                      
predloženia návrhu na začatie konania a prijatia 
rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona  č. 545/2005 Z. z., ústavného zákona 
66/2019 Z. z, ústavného zákona 232/2019 Z. z a 

ústavného zákona 469/2019 Z. z.“

ponechať v plnení                       O

vypustené zo sledovania

vypustiť zo sledovania

ponechať v plnení

Prijaté uznesenia č. 180/XIII/2020 - 195/XIII/2020 - celkom prijatých 16 uznesení
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Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022)  podľa typu vymedzenia Príloha č. 2

prijaté
splnené/vypustené zo sledovania k 

16.06.2020
ktoré ostali v plnení do 08.09.2020

Kontrola formulácie uznesení 5 104,123,152,165,180 104,123,152,165 180

Kontrola plnenia uznesení 5 106,124,153,166,181 106,124,153,166 181

Zmena uznesenia, zrušenie uznesenia 1 143 143

Plány, správy, stanoviská miestnej kontrolórky 10
105,107,108,125,126,127,154,                   
155,182,183

105,107,108,125,126,154,155 127,182,183

Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, zásady parkovania, štatút, správne 
poplatky, komunitný plán sociálnych služieb, pravidlá pre udeľovanie ocenenia

11
109,134,135,136,150,151,159,                             
167,170,185,192

109,134,135,136,150,151,159,                               
167,170

185,192

Rozpočet a zmeny rozpočtu, správy o plnení rozpočtu, záverečný účet, pohľadávky, úver 7 130,131,133,137,138,163,184 130,131,137,138,163 133,184

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a spoločnosť 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., (správy, výchovnovzdelávacie činnosti, vyradenie, 

zaradenie zo siete škôl a školských zariadení)
6 145,146,147,148,149,157 145,146,147,148,149,157

Žiadosti o schválení dotácií, Zásady poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom 
mestskej časti

2 132,158 158 132

Nakladanie s majetkom mestskej časti (zámer na predaj, prevod, prenájom, odpis 
pohľadávok, odpustenie dlhu, minimálne ceny pri krátkodobých nájmoch)

31

100,103,112,113,114,116,117,             
118/A,118/B,119,120,139,140,            
141,156,164,169,171,172,173,              
174,175,177,178,179,186,187,            
188,189,190,191,

100,103,113,114,116,117,        
118/A,118/B,119,120,139,140,                        
156,174,175

112,141,164,169,171,172,173,177,        
178,179,186,187,188,189,190,191,

Zámery, koncepcie (PHSR,rozvojové projekty,funkčné využitie územia, detské ihriská, 
cyklotrasy, garáže, zberný dvor, stredisko VPS, SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.,Zdravotné 

stredisko na Bebravskej, stravovanie dôchodcov, sociálna výdajňa Pentagon...) 
9

110,121,142,144,160,161,162,                                     
168,193

110,142,144,160,161,162,                       
168

121, 193

Dokumenty týkajúce sa MZ, komisií (rokovací poriadok, odmeňovací poriadok, 
harmonogram zasadnutí, komisie, voľba členov komisií...)

2 129,195 129 195

Nakladanie s majetkom zriadených rozpočtových organizácií a založenej spoločností 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

2 111,115 111,115

Ostatné (napr.: interpelácie, prísediaci na súde, všeobecne záväzné nariadenia hl.mesta 
SR Bratislavy, Štatút hl. mesta SR Bratislavy, správy o činnosti štátnej a mestskej polície)

6 101,102,122,128,176,194 101,102,122,128,176 194

SPOLU 97 97 67 30

Vymedzenie uznesenia Počet
čísla prijatých uznesení v čase od 01.08.2019 do 16.06.2020


