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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 164/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 

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

16.06.2020, 196/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 197/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 198/XIV/2020 zo 

dňa 20.08.2020, 199/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 202/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 203/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 204/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 205/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 206/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 208/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 209/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 210/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 211/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 212/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 213/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 214/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 215/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 216/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 217/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 218/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 219/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 220/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 221/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 222/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 223/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 224/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 225/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 226/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 227/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 228/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 229/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 230/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 231/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 232/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 233/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 234/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 235/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 236/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 237/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 238/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 239/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 245/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 246/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 250/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 251/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 

 

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, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 171/XII/2020 zo dňa 

28.04.2020, 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo 

dňa 16.06.2020, 200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 201/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 207/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 243/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 244/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 248/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, , 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 164/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 177/XII/2020 

zo dňa 28.04.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 196/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 197/XIV/2020 zo dňa 

20.08.2020, 198/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 199/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 202/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 203/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 204/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 205/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 206/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 208/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 209/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 210/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 211/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 212/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 213/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 214/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 215/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 216/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 217/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 218/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 219/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 220/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 221/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 222/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 223/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 224/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 225/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 226/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 227/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 228/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 229/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 230/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 231/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 232/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 233/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 234/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 235/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 236/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 237/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 238/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 239/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 245/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 246/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 249/XV/2020 

zo dňa 08.09.2020, 250/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 251/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 
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Dôvodová správa 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa predkladáme kontrolu plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré boli prijaté v rámci volebného 

obdobia 2014-2018 s účinnosťou od 09. 12. 2014 do 10.11.2018 a volebného obdobia 2018-2022 

s účinnosťou od 20.11.2018. 

 



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

Číslo 
UZ

zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia
STAT
US  */

269 28.2.2017

Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich prerokovanie a 
zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/berie na vedomie návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi zabezpečiť vypracovanie urbanistickej  štúdie na lokalitu E, ktorá overí 
možnosti využitia územia a doplniť číslo funkcie 202 – občianska vybavenosť lokálneho významu; zabezpečiť vypracovanie 
urbanistických štúdií na lokality F, H, I, K, ktoré overia možnosti využitia územia a predložiť ich na schválenie na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor 
regionálneho 

rozvoja a 
životného 
prostredia

Na predmetné lokality vypracované cenové ponuky na obstaranie a vypracovanie urbanistických štúdii. Dňa 
11.04.2017 prebehlo stretnutie s dopravným inžinierom ohľadom vypracovania Dopravno-kapacitného 

posúdenia funkčného využitia územia. Cenová ponuka stanovená na 13.750 € bez DPH.  Dňa 17. 05. 2017 
stretnutie s vlastníkmi pozemkov lokalít E a I, ktorí boli informovaní o zámere obstarania a vypracovania 

urbanistických štúdii. Na stretnutí neboli vznesené žiadne námietky a vlastníci sú ochotní finančne sa 
spolupodieľať na vypracovaní UŠ. Vybraný spracovateľ zaslal návrhy zmlúv, kde sú presne stanovené lehoty 
dodania a ďalšie navrhované podmienky plnenia, ktoré je potrebné dohodnúť. Na lokalitu K bol vypracovaný 

návrh zadania Urbanistickej štúdie Horné diely - Role.                                                                                                                                                                                                                                                                          
zostáva v plnení

O

1



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

Číslo 
UZ

zo dňa
 

Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

59 16.4.2019

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

odbor PaSM

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

žiadosť odpovedané.  Hlavné mesto pripravuje predloženie materiálu o odzverení nehnuteľnosti  na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, nakoľko boli od MČ vyžiadané ďalšie podklady.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ostáva v plnení

O

O61 16.4.2019

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

odbor PaSM 31.12.2019

Prebieha rokovanie so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j. s. a, Bratislava, v zmysle ktorého sa dohodnú zmluvné 
podmienky a následne uzatvorí zmluva v súlade s uznesením. Zostáva naďalej v štádiu vzájomného rokovania. 

/predĺženie termínu k podpisu nájomnej zmluvy na základe vykonania priebežnej kontroly plnenia uznesení 
predložená na MZ dňa 24/09/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ostáva v plnení

1



65 16.4.2019

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

odbor RRaŽP  ostáva v plnení O

85 25.6.2019

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

odbor RRaŽP
A/zostáva v plnení, B/V roku 2019 bolo na ul. Stavbárska-Rajecka zrealizovaných 110 parkovacích  miest financovaných 

v zmysle zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach hl.m. SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ostáva v plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O

121 24.9.2019

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

odbor RRaŽP/ 
stavebný úrad

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ostáva v plnení

O

141 3.12.2019

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

odbor PaSM

Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku 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 opätovne vyhlásená v termíne od 11.11.2020 do 26.11.2020, zverejnená dňa 10.11.2020.                                                                                                                                                                     

ostáva v plnení 

O

2



164 28.1.2020

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

odbor PaSM
zrealizované                                                                                                                                                                 

vypúšťa sa zo sledovania
V

171 28.4.2020

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.

odbor ŽP,                                                             
VS a D

Pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie                                                                                                                                   
ostáva v plnení

O

177 28.4.2020

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.

odbor PaSM

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 a primátor požiadaný listom o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu a návrh na 
prevod vlastníctva predložený na rokovanie MZ dňa 08.09.2020.     Ďalší postup je riešený  uzn. č. 244 z 8.9.2020.                                                                                                                       

Vypúšťa sa zo sledovania                                                                                                                                                                       

V

3



183 16.6.2020

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.

kontrolórka

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  I. polrok 2020 - prijaté uznesenie č. 205/XV/2020 dňa 08.09.2020                                                                                                                                                                                                     
• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021-2023  - bude predložené na rokovanie dňa 

08.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2021 - bude predložené na rokovanie dňa 08.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 

2019 – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava – bude predložené na rokovanie dňa 08.12.2020                                                                                                        
• 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

186 16.6.2020

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.  

odbor PaSM

 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. 
ostáva v plnení

O

187 16.6.2020

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.

odbor PaSM

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. Uzatvorená dohoda o ukončení 

nájme k 30.11.2020.  Nájomná zmluva s novým nájomcom je v štádiu prípravy, zaslaná na pripomienkovanie nájomcovi. 
Ďalší postup je riešený uznesením č. 250 zo dňa 08.09.2020.                                                                                                                                                     

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

4



193 16.6.2020

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. 

odbor 
ŠKSVaŠ

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.                                                                                                                                                                            

vypúšťa sa zo sledovania

V

195 16.6.2020

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. 

predseda 
komisie JUDr. 

Ing. Zajíček

Vzhľadom k epidémii Covid-19 bol schválený návrh zákona, ktorým sa upravuje lehota na  podanie daňových priznaní a 
potvrdenie o podaní daňového priznania dodatočne doložia: Ing. Tomáš Galo, Mgr. Ondrej Hrivňák, PhDr. Eva 

Samolejová, MPH,  + doloženie oznámenia za predchádzajúci kalendárny rok na správnom formulári - Ing. Ladislav 
Kugler

Ostáva v plnení. 

O

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.  Zmluva podpísaná dňa 28.8.2020, zverejnená dňa 9.9.2020.                                                                                                                                                               
Vypúšťa sa zo sledovania.                                                                                                            

V188 16.6.2020

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.   

odbor PaSM
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196 20.8.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy
Bodvianska 4, Bratislava,
 B/                 žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy
Bodvianska 4, Bratislava,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy
Bodvianska 4, Bratislava na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti.

odbor 
ŠKSVaŠ

Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava bolo vyhlásené  pod č. 3/2020 dňa 
20.08.2020 a zverejnené na webovom sídle mestskej časti  dňa 20.08.2020 s účinnosťou od 01.09.2020.                                                                                                                                                                

Vypúšťa sa zo sledovania.
V

197 20.8.2020

Návrh Zriaďovacej listiny Materská škola Bodvianska 4, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                             schvaľuje

Zriaďovaciu listinu Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.

odbor 
ŠKSVaŠ

Zriaďovacia listina Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava bola podpísaná starostom mestskej časti dňa 21.08.2020.                                                                                                                                                              
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

198 20.8.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              súhlasí
s návrhom 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
B/                                                              odporúča 
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.

odbor 
ekonomický

Stanovisko k návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta SR 
Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN  bolo zaslané primátorovi  hl. mesta SR Bratislavy dňa 21.08.2020 listom 

č. 2391/8266/2020/VV/SD                                                                                                                                           
Vypúšťa sa zo sledovania

V

199 20.8.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2020 z ......2020 o 
podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                   súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2020 z ......2020 o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
B/                                                                 odporúča 
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.

odbor 
ekonomický

Stanovisko k návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hl. mesta SR Bratislavy,  
bolo zaslané primátorovi  hl. mesta SR Bratislavy dňa 21.08.2020 listom č. 2391/8266/2020/VV/SD                                                                                                                                           

Vypúšťa sa zo sledovania
V

200 20.8.2020

Informácia o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                         berie na vedomie
Informáciu o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti
B/                                                               schvaľuje
Použitie úveru na ďalšie kapitálové výdavky mestskej časti, a to z rozdielu, ktorý vznikol medzi predpokladanými kapitálovými 
výdavkami a skutočne dosiahnutými výdavkami v rámci verejného obstarávania, resp. z iných dôvodov nečerpania úveru v 
predpokladanej výške jednotlivých projektov:
a) Revitalizácia detských ihrísk vrátane obstarania nových herných prvkov v cene 
do 100 000,00 €
b) Obstaranie technologického vybavenia kuchyne školskej jedálne pri ZŠ Žitavská s predpokladanými výdavkami do 30 000 €
c) Zateplenie objektov „školička“ v areáli ZŠ Železničná a miestny úrad na Šíravskej ulici (strecha, presklenené steny a zateplenie 
fasády) v sume do 200 000 €
d) Vybudovanie klimatizácie  v kancelárskych priestoroch na Poľnohospodárskej ul. 
e) Rezerva ušetrených finančných prostriedkov do výšky schváleného úveru 
na obnovu a rekonštrukciu  komunikácií

odbor 
ekonomický

B/ reálizácia jednotlivých projektov v procese, úloha trvá.                                                                                                                                                  
Ostáva v plnení

O

6



201 20.8.2020

Výstavba bytového domu na Železničnej ulici.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                           berie na vedomie
informáciu o stave predpokladanej výstavby bytového domu na Železničnej ulici, parc. č. 1144 v k. ú Bratislava-Vrakuňa. 
B/                                                                nesúhlasí
s výrubom stromov a zbúraním objektu zberných surovín, ktoré mestská časť Bratislava-Vrakuňa, získala delimitačným protokolom v
roku 1991. 
C/                                                                 žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o nesúhlasné stanovisko k výrubu stromov na danej nehnuteľnosti

odbor ŽP,                                                             
VS a D

28.07.2020 odoslaný osobný list primátorovi hl. m. SR BA a na magistrát hl. m.  SR BA o vydaní nesúhlasného 
stanoviska s výrubom drevín a oboznámenie so skutkovým stavom 

31.07.2020 odoslaný osobný list primátorovi hl. m. SR BA  a na magistrát hl. m. SR BA – opakovaná žiadosť o vydanie 
nesúhlasného stanoviska k výrubu drevín 

 
24.09.2020 postúpené ozn.  od obyvateľov Vrakune týkajúce sa výsadby predmetných drevín 

 
02.10.2020 vyjadrenie od hl. m. SR BA – nesúhlasné stanovisko                                                                                   

ostáva v plnení

O

202 8.9.2020

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 16.06.2020.

kontrolórka
úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 bod 15.                                                                                                                                                                                                                

vypúšťa sa zo sledovania
V

203 8.9.2020

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

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)

kontrolórka

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 2020, schváleným uznesením číslo 

127/X/2019 dňa 03.12.2019                                                                                                                              vypúšťa sa 
zo sledovania                                                                                                                         

V

204 8.9.2020

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.: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. 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, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa
03.12.2019, 164/XI/2020 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
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 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

odbor 
vnútorných 

vecí
Vypúšťa sa zo sledovania V

205 8.9.2020

Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2020 číslo 5/2020.

kontrolórka
vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a plánom kontrolnej činnosti na  II. polrok 2020 schválený uz. č. 183/XIII/2020  zo dňa 16.06.2020    
Vypúšťa sa zo sledovania                       

V
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206 8.9.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme 
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                 súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok
B/                                                              odporúča 
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.

odbor 
vnútorných 

vecí

Stanovisko MZ mestskej časti BA - Vrakuňa oznámené primátorovi hl. mesta SR Bratislavy dňa 28.09.2020 listom č. 
2531/8050.                                                                                                                                                                                                     

Vypúšťa sa zo sledovania
V

207 8.9.2020

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.

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 finančných výpomocí
(pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
B/                                                              schvaľuje
návrh prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (NFV) vo výške 201 369,00€ na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických  osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
C/                                                                 žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť Zmluvu o NFV medzi Ministerstvom financií SR a mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.

odbor 
ekonomický

C/ Zmluva o návratnej finančnej pomoci uzatvorená dňa 25.9.2020, prostriedky pripísané na účet mestskej časti 
30.9.2020 (použité na výdavky súvisiace s plnením samosprávnych funkcií a splátky úveru v roku 2020)                                                                           

Ostáva v plnení
O

208 8.9.2020

Odvolanie členky komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy a menovanie nového člena do komisie 
výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
odvoláva
p. Lenku Polákovú, členku Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
volí
Romana Pocsa za člena Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy ako  neposlanca

odbor 
vnútorných 

vecí

p. Roman Pocs menovaný za člena komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy.                                                                                                                                     
Vypúšťa sa zo sledovania

V

209 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe ustanovenia § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva a odvoláva členov orgánov 
právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. 
r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava
A/                                                              schvaľuje
I.                                                               odvolanie
Ing. Pavla Kollára, Rajčianska 40, 821 07  Bratislava
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava s účinnosťou k 
01.10.2020.
II.                                                          voľbu
Lenky Polákovej, Stavbárska  5178/42, 821 07 Bratislava
členky dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou od 
01.10.2020.
B/                                                               odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi,
ako štatutárnemu zástupcovi spoločnosti  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava,  aby 
rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia 
spoločnosti prijal rozhodnutie v zmysle bodu A/  a po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra.

odbor 
vnútorných 

vecí
Vypúšťa sa zo sledovania V

8



210 8.9.2020

Správa o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Vrakuňa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
„Správu o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa, odboru poriadkovej polície, Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave II v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2019.“

odbor 
vnútorných 

vecí
Vypúšťa sa zo sledovania V

211 8.9.2020

Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 
2019.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie
„Správu o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.“

odbor 
vnútorných 

vecí
Vypúšťa sa zo sledovania V

212 8.9.2020

Voľba zástupcov do Rady školy pri Materskej škole Bodvianska 4, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
volí
zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri MŠ Bodvianska 4, 821 07 Bratislava:
PhDr. Evu Samolejovú, MPH
Ing. Zuzanu Schwartzovú
JUDr. Ing. Mareka Zajíčka
JUDr. Marcela Borisa

odbor 
ŠKSVaŠ

Na základe výpisu z uznesenia č. 212/XV/2020 o voľbe zástupcov Rady školy v novozriadenej MŠ Bodvianska ako 
samostného právneho subjektu  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti boli vymenovaní noví členovia rady školy a 
na základe voľby ďalších členov rady školy v zmysle platnej legislatívy bola ustanovená Rada školy pri MŠ Bodvianska.                                                                                                                                                            

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

213 8.9.2020

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
• Zaslať Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava  v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.
• Zverejniť Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.

odbor 
ŠKSVaŠ

po podpise 
uznesenia 

1. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod č. 
2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava bol zverejnený na webovom sídle MŠ 
dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                               

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

214 8.9.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.
• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.
 Termín: po podpise uznesenia

odbor 
ŠKSVaŠ

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod č. 
2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava bol zverejnený na webovom sídle MŠ dňa 
18.11.2020.                                                                                                                                                                                  

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

9



215 8.9.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.
 Termín: po podpise uznesenia

odbor 
ŠKSVaŠ

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod č. 
2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava bol zverejnený na webovom sídle ZŠ dňa 
18.11.2020.                                                                                                                                                                                                        

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

216 8.9.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.
 Termín: po podpise uznesenia

odbor 
ŠKSVaŠ

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod č. 
2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava bol zverejnený na webovom sídle ZŠ dňa 
18.11.2020.                                                                                                                                                                           

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

217 8.9.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.

odbor 
ŠKSVaŠ

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod č. 
2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava bol zverejnený na webovom sídle ZŠ dňa 
18.11.2020.                                                                                                                                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

218 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                       schvaľuje
zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, za obdobie od 13.3.2020 do 2.6.2020, t. j.
za obdobie, keď nemohol užívať prenajaté priestory
na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov
prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na
nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej
lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  
B/             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zapracovať do rozpočtu mestskej časti na rok 2020.

odbor 
ekonomický

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a prijatá na účet 
mestskej časti. Úloha splnená .                                                                                                                                                                                                                  

Vyspúšťa sa zo sledovania
V

219 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                       schvaľuje

zľavu vo výške  0% z ceny nájmu za obdobie II. štvrťroka 2020 nájomcovi ARTON s.r.o., Komenského 27, Žilina.

odbor 
ekonomický

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha splnená.                                                                                      
Vypúšťa sa sledovania

V
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220 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                   schvaľuje
zľavu vo výške 25% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi BaŠ INVEST, s.r.o., Haburská 31, Bratislava, prevádzka ŠPORTBUFET u
Kamila, Poľnohospodárska 2, Bratislava za obdobie trvania povinného uzatvorenia prevádzok (od 16.3.2020  do 19.5.2020).
B/                   žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

odbor 
ekonomický

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha splnená.                                                                                                                
Vyspúšťa sa zo sledovania.

V

221 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                  schvaľuje
zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do
31.5.2020, keď nájomca nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne
obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva
v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne
súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V
prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  
B/                                                                      žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

odbor 
ekonomický

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a prijatá na účet 
mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania.
V

222 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje
zľavu vo výške  40% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN
za obdobie od 13.3.2020 do 5.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo
podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného
zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že
nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym
zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  
B/             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020

odbor 
ekonomický

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a prijatá na účet 
mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania.
V

223 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                               schvaľuje
zľavu vo výške  0% z ceny nájmu nájomcovi Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava.

odbor 
ekonomický

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha splnená.                                                                                                            
Vypúšťa sa zo sledovania. 

V

224 8.9.2020

Žiadosť o zníženie výšky nájomného PIT s.r.o., Šaštínska 37, Bratislava Nájomná zmluva č. 87/2015 zo dňa 9.7.2015 – prenájom
pozemku.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                                      schvaľuje
zľavu vo výške  0% z ceny nájmu nájomcovi PIT s.r.o., Šaštínska 37, Bratislava za mesiac jún 2020.

odbor 
ekonomický

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha splnená.                                                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania. 

V
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225 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje
zľavu vo výške 0% z nájomného nájomcovi Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č. 345/2012 zo
dňa 06.09.2012 a 352/212 z 21.9.2012 za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý
účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne
v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19.

odbor 
ekonomický

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha splnená.                                                                                                                                                       
Vypúšťa sa zo sledovania. 

V

226 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                             schvaľuje
zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava za obdobie od 13.3.2020 do 21.4.2020,
počas ktorého nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené
zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti
so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri
podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak
nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  
B/             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

odbor 
ekonomický

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a prijatá na účet 
mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania. 
V

227 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                       schvaľuje
zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Boguslaw Stanczyk - JOGA, Estónska 14, Bratislava, za obdobie 13.3.2020 do
2.6.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené
zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti
so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri
podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak
nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  
B/             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zapracovať do rozpočtu mestskej časti na rok 2020.

odbor 
ekonomický

Nájomca nevedel zabezpečiť súčinnosť pri podávaní žiadosti o ddotáciu (bez elektronickej komunikácie). Úloha splnená.                                                                                                                                                                                                                
Vyspúšťa sa zo sledovania.

V

228 8.9.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DanceDynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo
dňa 20.09.2019, prenájom nebytových priestorov  - zrkadlová sála.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z. Povraznícka 3052/12, Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č.
D12/2019 zo dňa 20.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel
alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v
dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19,
B/       žiada
Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku ZŠ Žitavská
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Dňa 30.11.2020 bolo prevodom vrátená suma vo výške 50 % z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z. Povraznícka 
3052/12, Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 

24.06.2020.  Zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte ZŠ na rok 2020.                                                                                                                                                                              
Vypúšťa sa zo sledovania.

V 
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229 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                    schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 811 05 Bratislava v zmysle nájomnej
zmluvy č.30/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý
účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne
v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19.
B/                                                                       žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma  vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 811 05 Bratislava v zmysle 
nájomnej zmluvy č.30/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020 bola vrátená  prevodom dňa 

12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                        
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

230 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                 schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi DOKA Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava v zmysle nájomnej
zmluvy č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý
účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne
v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby C OVID-19,
B/                                                                        žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi DOKA Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava v zmysle 
nájomnej zmluvy č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 26.05.2020 bola vrátená  prevodom dňa 

12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                        
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

231 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                  schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Learn 2 Code, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.
25/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 29.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19,
B/                                                                           žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Learn 2 Code, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 29.06.2020,  bola vrátená  prevodom dňa 

12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

232 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                        schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Marek Stanczyk, Hrádzna 1255, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č.
22/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 30.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19,
B/                                                                         žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Marek Stanczyk, Hrádzna 1255, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 30.06.2020 bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  

Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                       
Vypúšťa sa zo sledovania.

V
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233 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                 schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11,821 06 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.
23/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 25.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19,
B/                                                                     žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11,821 06 Bratislava v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 25.06.2020, bola vrátená  prevodom dňa 

12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                     
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

234 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                           schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 21/2019
zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie
týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení
orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/                                                               žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 
21/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020 bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  

Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                    
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

235 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                             schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi OZ BENI klub, Balkánska 95,851 10 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.
24/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 28.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo
užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku
opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19,
B/                                                                   žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi OZ BENI klub, Balkánska 95,851 10 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy 
č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 28.05.2020 bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  

Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                        
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

236 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                   schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.
31/2019 zo dňa 27.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 19.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel
alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v
dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19,
B/                                                                      žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava v zmysle nájomnej 
zmluvy č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 19.06.2020, bola vrátená  prevodom dňa 

12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                
Vypúšťa sa zo sledovania.

V
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237 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                schvaľuje
odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Simona Jiskrová – Simonń s creActive, Toryská 2, 821 07 Bratislava v zmysle
nájomnej zmluvy č. 26/2019, 27/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 11.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď
nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu
spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením
následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
B/                                                                     žiada
Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

odbor 
ŠKSVaŠ

 Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Simona Jiskrová – Simonń s creActive, Toryská 2, 821 07 Bratislava v 
zmysle nájomnej zmluvy č. 26/2019, 27/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 11.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 

do 26.06.2020, bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z príjmov z nájomného bola 
zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                          

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

238 8.9.2020

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                 schvaľuje
v súlade s ustanovením čl. 84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na základe žiadosti primátora, vrátenie do priamej
správy hlavného mesta SR Bratislava  nehnuteľností – pozemkov:
- registra „E“ parc. č. 715/100 – ostatné plochy vo výmere 378 m2, 
- registra „E“ parc. č. 851 – ostatné plochy vo výmere 776 m2,
- registra „E“ parc. č. 845/1 – záhrady vo výmere 1567 m2, 
- registra „E“ parc. č. 843/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4673 m2, 

k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 270 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa na základe protokolu o zverení majetku č. 90/91 zo dňa 01.10.1991, za účelom plnenia prevažne celomestských potrieb a na
zabezpečenie plnenia funkcií Bratislavy,
B/                                                                    žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
V súlade s bodom A/ zabezpečiť protokolom vrátenie nehnuteľností do priamej správy hlavného mesta SR Bratislava v termíne do 60
dní od prijatia uznesenia.

odbor PaSM
Stanovisko mestskej časti zaslané hlavnému mestu da20.9.2020 pod č.  756/6394/2020/PSM/Du,                                      

doručené dňa 28.9.2020.                                                                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania. 

V

239 8.9.2020

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.
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 pozemkov registra „E“:
- parc. č. 332, druh pozemku orná pôda o výmere 2618 m2, 
- parc. č. 333/1, druh pozemku orná pôda o výmere 2 769m2
- parc. č. 333/2, druh pozemku orná pôda o výmere 26 049 m2
- parc. č. 603/200, druh pozemku orná pôda o výmere 5 998m2, 

evidované na LV č. 270 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom
č. 90/94 zo dňa 01.10.1991, nachádzajúce sa v extraviláne k. ú. Vrakuňa, do nájmu Poľnohospodárskemu družstvu Podunajské
Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11 Bratislava, IČO: 00 602 281, pre poľnohospodárske účely, za cenu nájmu vo výške 70,00
Eur/ha/rok, na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2020 do 31.12.2029, s tým, že nájomca môže tieto pozemky dať do podnájmu iným
subjektom hospodárenia, ale nie za cenu vyššiu ako je stanovená výška nájomného prenajímateľom, 
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- pozemky ako orná pôda  sa nachádzajú v extraviláne obce užívané žiadateľom o nájom,
- ide o usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom – ornej pôde vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do
správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po ukončení procesu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP-u), ktoré boli ako
poľnohospodárska pôda v užívaní budúceho nájomcu, 
B/                                                         žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.             
V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť.

odbor PaSM
Nájomná zmluva podpísaná dňa 4.11.2020, zverejnená dňa 20.11.2020 pod číslom 168/2020.                                                                                                                 

Vypúšťa sa z plnenia. 
V

15



241 8.9.2020

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100 vo výmere 1302 m2, druh pozemku orná pôda,
evidovaný na LV č. 1095,  k. ú. Vrakuňa formou obchodnej verejnej súťaže.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020 v bode A/ v časti ceny nájmu: minimálne  2,00 Eur/m2/rok

odbor PaSM
Súťaž vyhlásená dňa od 25.9.2020 do 12.10.2020, nikto sa do súťaže neprihlásil. Ďalšia súťaž vyhlásená dňa 9.11.2020 

do 26.11.2020.                                                                                                                                                                                           
Ostáva v plnení. 

O

242 8.9.2020

Vyhlásenie súťaže na nájom časti 70 m2 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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                      berie na vedomie
zámer mestskej časti na vyhlásenie súťaže v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 385/2003 zo dňa
02.06.2003, nachádzajúcom sa v Lesoparku Vrakuňa pri rozhľadni (vyhliadkovej veži), na umiestnenie dočasnej mobilnej stavby pre
účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením, za cenu minimálne 11,- Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou
mobilnou stavbou a za cenu minimálne 5,50 Eur/m2/rok za nájom pozemku pod zriadeným exteriérovým sedením, resp. využívaním
plochy v okolí centra,  s dobou nájmu určitá na 10 rokov,
Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 
- 70% výška ponúknutej ceny za nájom pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne stanovená,
- 30% vizualizácia a popis navrhnutého zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením 
  B/                                                           žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
1. Vyhlásiť verejnú súťaž na vypracovanie architektonickej štúdie a vizualizácie Lesoparku Vrakuňa v termíne do 02/2021. 
2. Architektonickú štúdiu a vizualizáciu predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v termíne
do 03/2021. 
         Predložené súťažné návrhy prehodnotí komisia zložená z poslancov:  
1. Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu 
2. Mgr. Zuzana Magálová, predsedníčka komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 
3. Mgr. Art. Jana Némethová, predsedníčka komisie finančnej a podnikateľskej, 
ktorí vyberú najlepší súťažný návrh architektonickej štúdie a vizualizácie Lesoparku Vrakuňa.

odbor PaSM

Vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky: Geodetické zameranie a Krajinno-architektonická štúdia 
Vrakunského lesoparku, dňa 29.10.2020, vyhlásená a  zverejnená 29.10.2020., zmluva s víťazným uchádzačom 

podpísaná                                                                                                                                                                                                                          
ostáva v plnení                                                                                                   

O

243 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                      schvaľuje 
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR
Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva
nehnuteľností:
- nebytového priestoru č. 216 o výmere 51,16 m2, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod na Kríkovej 7 v Bratislave, súpisné číslo
8695, na prízemí, postavený na pozemkoch registra „C“ KN 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“ KN  o veľkosti podielu 5116/670756,
  parc. č. 631/79, zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2,
   parc. č. 631/80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2,
  parc. č. 631/81, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,
  parc. č. 631/82, zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2,
  parc. č. 631/83, zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,
katastrálne územie Vrakuňa, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 3198 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. 11/94 zo dňa 14.04.1994, do vlastníctva nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN,
Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123, za kúpnu cenu  38 600,00 Eur, slovom: tridsaťosemtisíc šesťsto eur,
B/                                                         žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 
Podpísať  kúpnu zmluvu  na  prevod vlastníctva v súlade s bodom A/  tohto uznesenia v termíne  do 30.04.2021. 
Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade ak kúpna zmluva nebude
podpísaná kupujúcim v stanovenej lehote toto uznesenie stráca platnosť.

odbor PaSM
Vyjadrenie mestskej časti zaslané pod číslom 604/9137/2020 zo dňa 20.9.2020, odoslané 25.9.2020, prevzaté dňa 

30.9.2020. Termín na podpis kúpnej zmluvy je do 30.4.2021.                                                                                                                   
Ostáva v plnení. 

O

16



244 8.9.2020

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.
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 a z dôvodu majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa, prevod vlastníctva pozemkov  registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa:
- parc. č. 18/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 545 m2, pozemok je zastavaný stavbou súpisné číslo 8591 na
Šíravskej 1 v Bratislave, vo vlastníctve kupujúceho evidovanej na LV č. 155,
- parc. č. 18/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 680 m2, ktorý tvorí priľahlú plochu a dvor, ktoré svojim
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a boli súčasťou objektu od jeho výstavby,
pozemky sú evidované na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa protokolom o zverení č. 89/91 zo dňa 01.10.1991 v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, Bratislava, PSČ
851 01, IČO: 50 020 188, a to s podmienkou, že kupujúci zachová súčasné verejné parkovacie plochy na časti parc. č. 18/4 a v
budúcnosti budú využívané naďalej ako verejné parkovisko pre návštevníkov prevádzok v danom objekte, o čom bude zmluvne
zriadené vecné bremeno povinnosti užívania predmetnej časti pozemku parc. č. 18/4 a ktoré prejde aj na prípadných ďalších vlastníkov
stavby alebo pozemkov, ktoré sú predmetom prevodu, za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej znaleckým
posudkom č. 83/2020 vypracovaný odborným znalcom Ing. Petrom Adamovským  240 000,00 Eur.
V prípade, že primátor udelí predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva s vyššou cenou, bude kúpna cena stanovená vo výške, ktorú
určí primátor.
B/                                                             žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu
Po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora realizovať prevod vlastníctva v súlade s bodom A/. 
Do kúpnej zmluvy uviesť stanovenú podmienku zachovania súčasného parkoviska a súčasne s kúpnou zmluvou uzatvoriť aj zmluvu o
zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 18/4.V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim do 90 dní od
doručenia predchádzajúceho súhlasu primátora, toto uznesenie stratí platnosť.

odbor PaSM
Stanovisko mestskej časti pod číslom 1001/9666/2020/PSM/Du zo dňa 6.10.2020, odoslané 08.10.2020, doručené 

13.10.2020. Zatiaľ  nebolo od žiadateľa doručené vyjadrenie či prejavuje záujem o odkúpenie, alebo nie.                                                                                                                                                                                 
Ostáva v plnení  

O

245 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-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 časti 6 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 491/58, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na Rajeckej ulici v Bratislave za účelom
umiestnenia a prevádzkovania BalíkoBOXu (balíkomatu), na dobu neurčitú, pre Poštu28 Bratislava, nájomné vo výške 50,00 Eur
mesačne, ročne 600,00 Eur, v prospech žiadateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124,
s podmienkou, že inštaláciu BalíkoBOXu, realizáciu prípojky elektrickej energie a revíznu správu ako aj iné záležitosti spojené s jeho
umiestnením, nájomca zrealizuje na vlastné náklady,
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
   - ide o automatizovaný poštový terminál na výber a podaj zásielok v nepretržitej prevádzke,
   - uvedenú službu zabezpečuje priamo žiadateľ,
   - terminál bude slúžiť občanom na komfortný výber a podaj balíkových zásielok,
   - pôjde o službu hlavne v prospech občanov Vrakune, ktorým sú doručované balíkové zásielky,
B/                                                                žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.           
V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť. 

odbor PaSM

Slovenská pošta prednostne podporila umiestnenie balíkoBOXu na Čiernovodskej 25 v Bratislave, ktoré sa tam inštaluje 
23.11.2020. Pozemok na Rajeckej ul. nezodpovedá technickým normám, je potrebné hľadať iné vhodné miesto na 
umiestnenie balíkoboBOXu pri pošte a opätovne sa MZ predloží návrh na schválenie nájmu časti iného pozemku. 

Zmluva nebola podpísaná v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia, tým stratilo platnosť.                                                                                                                                                                                                                                          
Vypúšťa sa z plnenia. 

V

17



246 8.9.2020

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.
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 časti 6 m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 3688/3, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného
mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na Čiernovodskej ulici v Bratislave za
účelom umiestnenia a prevádzkovania BalíkoBOXu (balíkomatu), na dobu neurčitú, pre Poštu213 Bratislava na Čiernovodskej 25 v
Bratislave, nájomné vo výške 50,00 Eur mesačne, ročne 600,00 Eur, v prospech žiadateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, s podmienkou, že inštaláciu BalíkoBOXu, realizáciu prípojky elektrickej energie a revíznu
správu ako aj iné záležitosti spojené s jeho umiestnením, nájomca zrealizuje na vlastné náklady,
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
   - ide o automatizovaný poštový terminál na výber a podaj zásielok v nepretržitej prevádzke,
   - uvedenú službu zabezpečuje priamo žiadateľ,
   - terminál bude slúžiť občanom na komfortný výber a podaj balíkových zásielok,
   - pôjde o službu hlavne v prospech občanov Vrakune, ktorým sú doručované balíkové zásielky,
B/                                                                   žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.             
V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť.

odbor PaSM

Zmluva podpísaná dňa 29.10.2020, zverejnená dňa 29.10.2020 pod číslom  MČ 161/2020. Pod balíkobox sa inštalovala 
začiatkom novembra betónová podesta a dňa 23.11.2020 je realizácia samotnej inštalácie BalíkoBOXu na Čiernovodskej 

25 pri pošte.                                                                                                                                                                             
Vypúšťa sa z plnenia. 

V

248 8.9.2020

B/  Majetkovo-právne   usporiadanie   pozemkov   pod   Materskou školou  na   Kaméliovej  10 
     v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                               žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Vyvolať rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom o poskytnutí náhradných pozemkov súkromným vlastníkom za pozemky
nachádzajúce sa pod objektom a v dvornej časti, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Materskej školy na Kaméliovej 10 v Bratislave, resp.
v konaní o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Bratislava-Vrakuňa s Okresným úradom Bratislava, odborom pozemkovým. 

odbor PaSM
Rokovanie nebolo zatiaľ vyvolané, prekladá sa termín na začiatok roka vzhľadom na pandemickú situáciu.                                                                        

Ostáva v plnení. 
O

249 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                      schvaľuje 
Dodatok č. 1 k platným Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa
11.12.2012, ktorý je súčasťou tohto uznesenia, 
B/                                                         žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu
Vydať úplné znenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa
11.12.2012 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia.

odbor PaSM
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NÁVRH  DODATKU č. 1
Dodatok č. 1
k Zásadam 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.
Článok I
Úvodné ustanovenie
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „MZ“) podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov, § 9 a § 9a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“)
schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad 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 (ďalej len ,,Zásady hospodárenia“).
Článok II
Predmet dodatku
Týmto dodatkom č. 1 sa Zásady hospodárenia menia a dopĺňajú nasledovne:
1. V čl. 8 Postup zverenia majetku:
- v odseku (2) sa vkladá za slovom „zverenie“ nové slovo v znení: „novovzniknutého“,
- odsek (3) sa nahrádza novým textom: „O zverení hnuteľného majetku, obstaranie ktorého zabezpečovala mestská časť podľa schváleného rozpočtu rozhoduje starosta bez
predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva“.
- v odseku (4) písm. b) sa za slovom „evidencie“ dopĺňa znenie: „v členení: celkom obstarávacia cena, oprávky, zostatková cena, z toho hodnota podľa zdrojov financovania“,
- v odseku  (4)  sa za písm. f) vkladajú nové písm. g), h), i), j) v tomto znení:
g) deň zverenia, resp. prevodu, 
h) účel jeho využitia, 
i) súhlas orgánu mestskej časti v zmysle platných zásad hospodárenia,
j) výšku odpisov zvereného majetku je preberajúci povinný mesačne oznamovať odovzdávajúcemu do 10 dní po ukončení kalendárneho mesiaca. Zároveň je povinný ku koncu
kalendárneho roka odsúhlasiť si s odovzdávajúcim zostatok na účte 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce,
- za odsek (6) sa vkladá nový odsek (7) v tomto znení: „Technické zhodnotenie vykonané na majetku mestskej časti, ktorý je zverený do správy zriadenej rozpočtovej alebo
príspevkovej organizácie, sa na základe písomného protokolu zverí do správy správcovi, ktorý tento majetok spravuje bez predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva“.
2. V čl. 12  Prípady hodné osobitného zreteľa: 
- v odseku (1) sa za písm. d) vkladá nové  písm. e) v znení: “ak ide o iný mimoriadny prípad s prihliadnutím na konkrétne okolnosti“, 
3. V čl. 19 Úkony hospodárenia s majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov mestskej časti:
- v odseku (1) v písm. q) sa  za slovom „zverenie“ vkladá nové slovo: „novovzniknutého“,
- v odseku (3) za písm. h) sa vkladajú ďalšie písm. i) a j) v znení: 
i) podpisuje protokol o zverení technického zhodnotenia vykonaného na majetku mestskej časti, zvereného do správy zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá tento
majetok spravuje, 
j) podpisuje protokol o zverení hnuteľného majetku, obstaranie ktorého zabezpečovala mestská  časť“,
4. V čl. 24 - Hospodárenie s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Vrakuňa v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách, obchodných spoločnostiach
a neziskových organizáciách:
- v odseku (1) sa za písm. j) dopĺňa nové písm. k) v znení: „Výšku odpisov zvereného majetku je preberajúci povinný mesačne oznamovať odovzdávajúcemu do 10 dní
po ukončení kalendárneho mesiaca. Zároveň je povinný ku koncu kalendárneho roka odsúhlasiť si s odovzdávajúcim zostatok na účte 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce“.
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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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                       schvaľuje
v súlade s uznesením č. 187/XIII/2020 zo dňa 16.6.2020 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a vyhodnotením súťaže zo dňa 20.8.2020 na nájom nehnuteľnosti -
stavby na Čiližskej ulici 26A, súpisné číslo 13507 v Bratislave, druh stavby iná budova, postavená na pozemku parc. č. 3562/2, LV č.
1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverenej do správy mestskej časti, uzatvorenie nájmu s víťazom súťaže
spoločnosťou RG Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549,zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 111145/B, účel nájmu - zriadenie detského centra „Šmolkovo“ a špeciálneho pedagogického
poradenstva, cena nájmu 25,50 Eur/m2/rok, 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, s
využívaním priľahlého detského ihriska na pozemku parc. č. 3562/1, s povinnosťou vykonávať jeho správu a údržbu – čistenie,
zametanie, odstraňovanie nečistôt z pieskoviska,
B/                                                          žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu
Uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade so znením v  bode A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca zmluvu o nájme nepodpíše v lehote do  90 dní od prijatia tohto uznesenia,  toto uznesenie stratí platnosť.

odbor PaSM
 Zmluva podpísaná                                                                                                                                                                                                                        

Vypúšťa sa zo sledovania
V

Úplné znenie Zásad hospodárenia  zverejnené                                                                                                                                                                                              
Vypúšťa sa zo sledovania   

V
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251 8.9.2020

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.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                      schvaľuje 
zmenu uznesenia č. 191/XIII/2020 zo dňa 16.6.2020 v  bode 2.1.1 – byt č. 42,  na Rajeckej 8   v Bratislave – zmena ceny za pozemok: 
2.  Rajecká 6,8,10 súpisné číslo 8682 v Bratislave
     LV stavby č. 2843, LV pozemku 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
                                                                                                    Spoluvl.podiel                                              Cena
   P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                                           na pozemku                                              pozemku
   
   2. 1. 1   Byt    4    42    1. Ing. Kečkéš Ondrej, r. Kečkéš             v podiele 1/2            1476/100000     416,325 EUR
                                        2. Mgr. Halfarová Martina, r. Halfarová v podiele 1/2            1476/100000     416,325 EUR
   B/                                                         žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
zabezpečiť realizáciu prevodu vlastníctva pozemkov v prospech kupujúcich v súlade s uznesením 191/XIII/2020 zo dňa
16.6.2020  a  v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

odbor PaSM
zrealizované                                                                                                                                                                                                                       

Vypúšťa sa zo sledovania                                                         
V
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