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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                      berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konali dňa: 

- 20.08.2020 v mimoriadnom termíne 

- 08.09.2020. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúcich rokovaní 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

 

I. Dňa 20.08.2020 sa konalo XIV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa v mimoriadnom termíne. V súlade s platným Rokovacím poriadkom miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa 10.08.2020, 

ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a  na webovej stránke mestskej časti.  

 

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

schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

Počet prítomných: 10  Hlasovanie: ZA:  10/ PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 

 

Prijaté uznesenie k schválenému bodu rokovania miestneho zastupiteľstva 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 196/XIV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Návrh Zriaďovacej listiny Materská škola Bodvianska 4, Bratislava. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 197/XIV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením  

č..../2020 z .......2020.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 198/XIV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č 6/2020 z ....020 o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 199/XIV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Informácia o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 200/XIV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

7. Výstavba bytového domu na Železničnej ulici. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 201/XIV/2020 – uznesenie prijaté na základe ústnej informácie a rozpravy. 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.08.2020 boli prijaté uznesenie 

číslo 196/XIV/2020 – 201XIV/2020. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 20.08.2020 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. Uznesenia boli schválenou 

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

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

termíny pre ich zverejnenie.   

 

II. Dňa 08.09.2020 v súlade s uznesením číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019, ktorým boli schválené 

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

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

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

poriadok“) sa konalo jeho riadne zasadnutie so začiatkom o 8,30 hod.. Starosta mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) pozvánkou zo dňa 24.08.2020 zvolal XV. zasadnutie 

miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej bol aj program jeho rokovania. Pozvánka spolu s 

programom bola zverejnená na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa v súlade s čl. 5 bod 10 rokovacieho poriadku.  
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V súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení miestne zastupiteľstvo schválilo 

návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

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

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený/ 

doplnený o nové body s označením: 

5A Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

5B Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 

5C Odvolanie členky komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 

a menovanie nového člena do komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia 

a dopravy. 

5D Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov 

spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava. 
 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

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

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

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

- uz. č. 202/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

3. Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa. predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolorka 

- uz. č. 203/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 204/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2020. predkladá: Ing. Alena Kaňková, 

kontrolórka 

- uz. č. 205/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5A Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

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

- uz. č. 206/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5B Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 207/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5C Odvolanie členky komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 

a menovanie nového člena do komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia 

a dopravy. predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- uz. č. 208/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5D Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov 

spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava. 

predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec 

- uz. č. 209/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

6. Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 predkladá: Ing. Peter Radimák, riaditeľ OO PZ Bratislava-

Vrakuňa   

- uz. č. 210/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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7. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej 

časti Bratislava Vrakuňa za rok 2019 predkladá: JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ Mestskej 

polície Expozitúra Bratislava II, Bratislava   

- uz. č. 211/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

8. Voľba zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.  predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 212/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 213/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

10. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 214/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

11. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 215/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 216/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 217/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness 

centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.5.2006 v znení platných dodatkov – nájom nebytových 

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

- uz. č. 218/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

15. Žiadosť o odpustenie platby nájomného ARTON s.r.o., Komenského 27, Žilina, Nájomná 

zmluva č. 152/2018 zo dňa 30.7.2018 – prenájom oplotenia pre reklamu. predkladá: JUDr. 

Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 219/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Žiadosť o odpustenie nájmu BaŠ INVEST, s.r.o., Haburská 31, Bratislava, prevádzka 

ŠPORTBUFET u Kamila, Poľnohospodárska 2, Bratislava, Nájomná zmluva č. 108/2008 zo 

dňa 27.10.2008 – nájom pozemkov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 220/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

17. Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava, Nájomná 

zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom priestorov v ZŠ Železničná. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 221/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

18. Žiadosť o odpustenie nájomného Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 3, 

Bratislava, Nájomná zmluva č. 266/2017 zo dňa 24.11.2017– nájom nebytových priestorov, 

prevádzka salónu na Kríkovej 7. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 222/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

19. Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie nájmu Luxstores.r.o., Rajecká 26, Bratislava Nájomná 

zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.4.2019 – prenájom nebytových priestorov. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 223/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

20. Žiadosť o zníženie výšky nájomného PIT s.r.o., Šaštínska 37, Bratislava Nájomná zmluva č. 

87/2015 zo dňa 9.7.2015 – prenájom pozemku. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 224/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

21. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 345/2012 zo dňa 06.09.2012 a 352/212 z 21.9.2012 prenájom priestorov 

a pozemkov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 225/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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22. Žiadosť o odpustenie nájomného prepresss.r.o., Rajecká 38, Bratislava, prevádzka cukrárne, 

Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 – nájom nebytových priestorov. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 226/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

23. Žiadosť o odpustenie, vrátenie nájomného Boguslaw Stanczyk - JOGA, Estónska 14, 

Bratislava, cvičenie jogy, Nájomná zmluva č. 121/2005 zo dňa 30.11.2005 – nájom 

nebytových priestorov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 227/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

24. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 

Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019, prenájom nebytových 

priestorov  - zrkadlová sála. predkladá: Mgr. Helga Kováčová, riaditeľka ZŠ Žitavská 

- uz. č. 228/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

25. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 

Bratislava, Nájomná zmluva č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019, prenájom nebytových 

priestorov  - telocvičňa predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 229/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

26. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DOKA Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 28, 821 04 

Bratislava, Nájomná zmluva č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov 

– telocvičňa. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 230/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

27. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Learn 2 Code, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – učebňa 

informatiky. predkladá: Mgr. Miriana  Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 231/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

28. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného  Marek Stanczyk, Hrázdna 1255, 900 41 Rovinka, 

Nájomná zmluva č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – 

telocvičňa. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 232/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

29. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821 06 

Bratislava, Nájomná zmluva č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov 

– telocvičňa. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 233/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

30. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka, 

Nájomná zmluva č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – 

telocvičňa. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 234/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

31. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava, 

Nájomná zmluva č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – 

telocvičňa. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 235/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

32. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 

Bratislava, Nájomná zmluva č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019 – prenájom nebytových priestorov 

– trieda. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 236/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

33. Žiadosť o odpustenie platenia nájomného  Simona Jiskrová – Simon´screActive, Toryská 2, 

821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 

11.10.2019  – prenájom nebytových priestorov – triedy. predkladá: Mgr. Miriana Krajčíková, 

riaditeľka ZŠ Rajčianska 

- uz. č. 237/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

34. Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o usporiadanie vzťahov k pozemkom registra „E“ parc. 

č. 715/100, 851, 845/1, 843/8, k. ú. Vrakuňa, užívané  spoločnosťou Železnice SR. predkladá: 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 238/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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35. Návrh na uzatvorenie zmluvy o  nájme pozemkov registra „E“ parc. č. 332, 333/1, 333/2, 

603/200, druh pozemkov orná pôda, LV č. 270, k. ú. Vrakuňa,  s Poľnohospodárskym 

družstvom Podunajské Biskupice ako prípad hodný osobitného zreteľa. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 239/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

36. Žiadosť Františka Baka, Bratislava  o  prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN  č. 

3648/158 vo výmere 16 m
2
,  k. ú. Vrakuňa, LV č. 1095,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 240/XV/2020  - návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – nezískal súhlas 

3/5 väčšiny všetkých poslancov 

37. Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100 vo výmere 1302 m
2
, 

druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV č. 1095,  k. ú. Vrakuňa formou obchodnej 

verejnej súťaže. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 241/XV/2020 na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil návrh úpravu predloženého uznesenia a to zmenou uz. č. 172/XII/2020 zo dňa 

28.04.2020, ktorým bol schválený zámer na nájom predmetného pozemku s úpravou 

pôvodného nájomného z 5 €/m
2
/rok na 2 €/m

2
/rok. Hlasovaním bolo uznesenie 

prijaté. 
38. Vyhlásenie súťaže na nájom časti 70 m

2 
pozemku registra „C“ par. č.  3899/6 (lesopark), 

evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa na zriadenie centra športových a oddychových aktivít 

s občerstvením. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 242/XV/2020 - na základe rozpravy predkladateľ materiálu si autoremedúrou 

osvojil návrh na úpravu uznesenia v časti:  

A/, v ktorej sa vymazala rozloha časti pozemku, 

B/, v ktorej sa druhá veta nahradila v znení: Architektonickú štúdiu a vizualizáciu 

predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

v termíne do 03/2021. 

V komisii sa pôvodne navrhovaný poslanec PhDr. Stanislav Bruna nahradil Ing. 

Zuzanou Schwartzovou. 

Posledná veta uznesenia sa nahradila v znení: ktorí vyberú najlepší súťažný návrh 

architektonickej štúdie a vizualizácie Lesoparku Vrakuňa.  

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté.        
39. Návrh na prevod vlastníctva  nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na 

Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV  č. 3198, k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - 

Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 243/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

40. Návrh na prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 18/7 a  parc. č 18/4 na Šíravskej 

ulici v Bratislave v prospech spoločnosti TERNO realestates.r.o.,  Bratská 3, 851 01  

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

- uz. č. 244/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

41. Žiadosť Slovenskej pošty, a. s.  Banská Bystrica o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 

491/58, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre poštu na Rajeckej ul. v Bratislave. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 245/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

42. Žiadosť Slovenskej pošty, a. s.  Banská Bystrica  o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 

3688/3, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre poštu na Čiernovodskej ul. v Bratislave. 

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 246/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

43. A/ Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod Materskou školou na Kaméliovej 10 

v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

Samostatne sa hlasovalo o bode A/ 

- uz. č. 247/XV/2020 - hlasovaním uznesenie nebolo schválené.  
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43. B/ Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod Materskou školou na Kaméliovej 10 

v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

Samostatne sa hlasovalo o bode A/ 

- uz. č. 248/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

44. Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválené 

uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 249/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

45. Návrh na schválenie víťaza súťaže – nájom stavby na Čiližskej 26A v Bratislave v súlade  

s uznesením MZ č. 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 250/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

46. Návrh na zmenu uznesenia č. 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 v bode 2.1.1 – byt č. 42,  na 

Rajeckej 8  v Bratislave  z dôvodu zmeny výšky kúpnej ceny. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 251/XV/2020 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.09.2020 boli prijaté uznesenie 

číslo 202/XV/2020 – 251/XV/2020. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 08.09.2020 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. Uznesenia boli schválenou 

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

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

dodržané termíny pre ich zverejnenie.   

 

 


