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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 207/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

244/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 250/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 252/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 253/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 254/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 255/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 257/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

260/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 261/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 262/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 266/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 267/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 268/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 269/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 270/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

271/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 272/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 273/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 274/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 275/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 276/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 277/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 279/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

281/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 282/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 283/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 284/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 285/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 286/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 287/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 288/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

 

 

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, 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, 241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 243/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 248/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 259/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 263/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 264/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

265/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 278/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 280/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 
 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

207/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 244/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 250/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 252/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 253/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 254/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 255/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 257/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 260/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 261/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 262/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 266/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 267/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 268/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 269/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

270/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 271/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 272/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 273/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 274/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 275/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 276/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 277/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

279/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 281/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 282/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 283/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 284/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 285/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 286/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 287/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

288/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 
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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



                                                 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  

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. Do 

súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.                                                                                                                                                                    
ostáva v plnení 

O

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
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                                                 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  

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  - prijaté uznesenie č. 

264/XVI/2020 dňa 08.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                    
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2021 - prijaté uznesenie č. 256/XVI/2020 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 – prijaté uznesenie č. 255/XVI/2020 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 - bude predložené na 
rokovanie dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                 

vypustiť zo sledovania

V

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 z dôvodu podpisu kúpnej zmluvy v lehote do 

03.12.2022.
ostáva v plnení

O

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
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                                                 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  

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

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

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

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

zdrojov financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím - splnené.                                                                                                            
C/ Zmluva o 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)                                                                           
vypustiť zo sledovania                                                                                                                                                      

V

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. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca.                                                                                                                                                                                           
Ostáva v plnení. 

O

4



                                                 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  

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.  Geodetické zameranie bolo dňa 

30.11.2020 odovzdané objednávateľovi, zároveň bolo odovzdané aj architektom na vypracovanie  Krajinno-
architektonickej štúdie. ktorá mala byť odovzdaná v lehote do 31.01.2021. Vzhľadom na zhoršenie pandemickej 

situácie, vyhláseného zákazu vychádzania a z toho vyplývajúcej zníženej dostupnosti zmluvných strán pre realizáciu 
aktivít podľa pôvodného plánu, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na posune termínu odovzdania. Vzhľadom na 

veľkosť a rozsah územia, komplexitu zadania a kreatívny charakter činnosti nebolo možné práce plnohodnotne 
presunúť do online priestoru. Výsledkom bolo uzavretie Dodatku č.1 pod EČ MČ 24/2021 k Zmluve o dielo EČ MČ 

180/2020. Nový termín odovzdania diela je 23.02.2021.                                                                                                           
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.  Nájomkyňa neprejavila zatiaľ záujem o odkúpenie.                                                                                                                 

Ostáva v plnení. 
O
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                                                 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  

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. Nájomca 

doručil dňa 01.12.2020  MČ vyjadrenie, že oceňuje prístup MČ, ale vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii v SR a 
upriameniu ich investičných aktivít iným smerom, nemôžu v súčasnom období potvrdiť záujem o odkúpenie pozemkov. 

Užívací vzťah k pozemkom zostáva naďalej fomou nájomnej zmluvy.  ZP môže byť platný 1-2 roky, požiadame 
primátora o predĺženie platnosti predchádzajúceho súhlasu.                                                                                                                                                                                

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.  Nakoľko sa 

situácia ohľadne COVIDU-19 nezlepšila, rokovanie prebehne až po úplnom zlepšení pandémického stavu.                                                                       
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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                                                 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  

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“.
5. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia zostávajú nezmenené.

odbor PaSM

250 8.9.2020

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 Ev. č. 182/2020 bola uzatvorená 25.11.2020, zverejnená 30.11.2020.                                                                                    

Vypúšťa sa z plnenia. 
V

O

7



                                                 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  

252 8.12.2020

Nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, zloženie sľubu 
nového poslanca.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                         berie na vedomie
1. že podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. 
Ondrejovi Hrivňákovi dňa 16.11.2020 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa,
2. podľa ustanovenia § 192 ods. 1  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastúpenie Ing. Michala Hrapka, ako prvého náhradníka na uprázdnený mandát 
poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa za volebný obvod č. 4, s najväčším počtom získaných 533 
platných hlasov, 
3. že podľa ustanovenia  § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa odovzdal Ing. 
Michalovi Hrapkovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
B/                                                                   konštatuje že,
podľa ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov Ing. Michal Hrapko zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa.  
C/                                                                     volí 
1. Ing. Michala Hrapka, poslanca 
- za člena komisie finančnej a podnikateľskej
- za člena komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
2. PhDr. Evu Samolejovú, MPH, poslankyňu
za zástupcu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri Základnej škole Žitavskej ul. č. 1, Bratislava 

OVV Ing. Michal Hrapko, náhradník zložil sľub poslanca na MZ dňa 08.12.2020 V

253 8.12.2020

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 rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
ktoré sa konali dňa:
- 20.08.2020 v mimoriadnom termíne
- 08.09.2020.

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

vypustiť zo sledovania                                                
V

V254 8.12.2020 OVV Úloha splnená

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.: 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 
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                                                 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  

255 8.12.2020

Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť
kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                        berie  na  vedomie
1. Správu číslo 6/2020 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.
2. Prijaté opatrenia na  nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich, vrátane termínov ich plnenia.
B/                                                                 žiada
1. Ing. Máriu Jakúbekovú, riaditeľku
zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia v
súlade s vydaným „Nariadením riaditeľky školy č. 2/2020 na  nápravu nedostatkov  ku kontrolným zisteniam zo dňa 12.11.2020.“
2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia v
súlade s vydanými „Opatreniami na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v
rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 - I. časť kontrola zvereného
majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava“ listom č. 2698/10987/2020/STAR/LZ zo dňa 16.11.2020.

Kontrolórka
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020.                                                                                
vypustiť zo sledovania  

V

256 8.12.2020

 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   na I. polrok 2021.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                         schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2021. 
B/                                                           poveruje
Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

Kontrolórka

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

• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 - bude predložená na rokovanie dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                   
• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020 -  bude predložená na rokovanie dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                                  

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.                                                                                                                                                                                                              
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2021.                                                                                                                                                                                                                

• Priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                                                                                                              
• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.                                                                                                                                                           

•  Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – 
Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava (pokračovanie v kontrole).                                                                                                                 

ostáva v plnení

O

257 8.12.2020

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                             schvaľuje
miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov odmenu za obdobie január –november 2020  v sume 15 %  zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.

zástupkyňa 
starostu

odmena vyplatená v mesiaci december 2020                                                                                                                                                  
vypustiť zo sledovania

V

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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                                                 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  

258 8.12.2020

Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 
so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne: 
- 16.02.2021, 
- 27.04.2021, 
- 29.06.2021, 
- 21.09.2021,
- 14.12.2021,
B/           žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 
na rok 2021.   

OVV Návrh termínov zasadnutia MZ mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, boli zverejnené na webovej stránke mestskej časti. V

O259 8.12.2020 OVV
Dňa 04.01.2021 - zverejnené "Vyhlásenie na voľbu Miestneho kontrolóra". Prihlášky na funkciu Miestneho kontrolóra 
zaslalali a splnili podmienky na voľbu kontrolóra 3. uchádzači, ktorým bola zaslaná pozvánka na rokovanie MZ. Voľba 

Miestneho kontrolóra sa koná dňa 16.02.2021. 

 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností 
o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
obecnom zriadení“) 16.02.2021 za deň konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá sa uskutoční na 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, ktoré sa bude konať v tom 
istom termíne.
B/                                                               ustanovuje
1. Podľa § 18a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestny kontrolór“) nasledovne:
1.1. Deň voľby miestneho kontrolóra 16.02.2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 07.01.2021 (40 dní pred dňom konania 
voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
1.2. Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby, to znamená do 02.02.2021 do podateľne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (počas úradných hodín do 16:00 
hod.) v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho 
kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“ V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na obálke s najneskorším dátumom 02.02.2021. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy 
neakceptovateľný.
1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-
Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a 
vypracuje zoznam kandidátov.
1.4. Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom 
zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb  postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom 
kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne 
žrebom
2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta v súlade s § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení:
2.1. Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra. 
2.2. Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, kontaktné údaje 
(telefón, e-mailová adresa). 
2.3. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 
2.4. Štruktúrovaný profesijný životopis.
2.5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
2.7. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
2.8. Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do 
nástupu do funkcie miestneho kontrolóra
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                                                 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  

260 8.12.2020

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 30.9.2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                               berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
k 30.9.2020.

EO úloha splnená , vypúšta sa zo sledovania V

8.12.2020261 V

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na rok 2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                 schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2020 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 196 893 
a výdavkov 
13 099 905 € s prebytkom 96 988 € (miestny poplatok za rozvoj) nasledovne:
Mestská časť Bratislava -Vrakuňa
Príjmy Schválený
rozpočet Upravený
rozpočet Návrh na
I. zmenu
 2020 2020 2020
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ 12 448 783 13 569 786 13 196  893
Bežné príjmy 9 726 975 10 323 667 10 407 405
Kapitálové príjmy 1 206 808 1 597 530 1 349 098
Príjmové finančné operácie 1 515 000 1 648 589 1 440 390
Mestská časť Bratislava -Vrakuňa
Výdavky Schválený
rozpočet Upravený
rozpočet Návrh na
I. zmenu
 2020 2020 2020
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/ 12 448 783 13 569 786 13 099 905
Bežné výdavky 9 638 361 10 352 952 10 537 194
Kapitálové výdavky 2 488 048 2 894 460 2 219 654
Výdavkové finančné operácie 322 374 322 374 343 057
Výsledok - prebytok 0 0 +     96 988
B/                                                                        žiada 
Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 
Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2020 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. T: 31.12.2020

EO

3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:
3.1. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
3.2. Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami miestneho zastupiteľstva v časovom rozsah 
maximálne 3 minúty.
Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva;
C/                                                                      určuje
1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 01.04.2021, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
2. Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok.
D/                                                                        volí
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra v zložení:
1. Ing. Zuzana Schwartzová
2. JUDr. Marcel Boris
3. JUDr. Ing. Marek Zajíček 
E/                                                              ukladá 
komisii na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra predložiť miestnemu zastupiteľstvu po 
posúdení náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra za 
účelom vykonania voľby miestneho kontrolóra.
Termín: 05.02.2021

úloha splnená , vypúšta sa zo sledovania
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                                                 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  

262 8.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č..../2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/         schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa 
B/               žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa 
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

EO
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zverejnené 15.12.2020, účinné od 1.1.2021.      splnené, vypustiť
V

263 8.12.2020 EO ostáva v plnení

 Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                    schvaľuje
1. dotáciu vo výške 1 500 €  na podporu služieb v lokalite Stavbárskej ulice  v okolí bytového domu Pentagon zameraných na 
znižovanie rizík spojených s užívaním drog:  zber použitých striekačiek, poskytovanie zdravotníckeho materiálu, distribúcia a 
likvidácia použitých ihiel, materiál pre klientov (injekčné striekačky, tehotenské testy, kondómy, obväzy a pod.) a materiál na 
upratovanie (odpadkové vrecia, rukavice, metly, lopaty, hrable, zberače na odpad a pod.), občianskemu združeniu ODYSEUS, so 
sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, zastúpenému Mgr. Dominikou Jašekovou,  štatutárnou zástupkyňou,  z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021,  na základe žiadosti  zo dňa 27.10.2020, č. k. 2688/10648/2020/ŠKS/IW,  v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. dotáciu vo výške 15 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a zabezpečenie základných podmienok pre 
športovú činnosť klubu, nákup materiálno technologického zabezpečenia a prevádzkové náklady (elektrina, plyn, internet, ekonomické 
služby, médiá - telocvične, poplatky, opravy; ostatné náklady), občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 
Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zastúpenému Andrejom Ravaszom a Jakubom Morávekom, štatutárnymi zástupcami, z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, na základe žiadosti zo dňa 11.10.2020, č. k. 2688/10799/2020/ŠKS/IW, zo 
dňa 06.11.2020, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
3. dotáciu vo výške 1 500 € na materiálno-technické vybavenie a zabezpečenie základných podmienok pre športovú činnosť klubu 
(materiálne zabezpečenie), občianskemu združeniu HBK Vrakuňa, so sídlom Rajecká 38, 821 07 Bratislava, zast. Andrejom 
Ravaszom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, na základe žiadosti zo dňa 11.10.2020, 
č. k. 2688/10800/2020/ŠKS/IW, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
B/                                            neschvaľuje
1. dotáciu na zabezpečenie služby streetwork a terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova na území mesta Bratislava: medicínsky 
materiál, vitamíny, lieky, obväzy, pohonné hmoty, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom Račianska 78, 831 02 Bratislava, 
zastúpenému Ing. Alexandrou Károvou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, na 
základe žiadosti zo dňa 28.10.2020, č. k. 2688/10635/2020/ŠKS/IW, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015, zo dňa 
08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
2. dotáciu na zorganizovanie vzdelávacieho podujatia pre učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa (učebné a školiace pomôcky, školiace materiály), občianskemu združeniu ABCedu pre vzdelanie, so sídlom 
Hargašova 50, 841 06 Bratislava, zastúpenému Ing. Máriou Okálovou,  štatutárnou zástupkyňou,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa na rok 2021, na základe žiadosti zo dňa 29.10.2020, č. k. 2688/10691/2020/ŠKS/IW, , v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
C/                                                                žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. V prípade schválenej dotácie nad 5 000,- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť:
a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v 

O
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                                                 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  

265 8.12.2020

Architektonická štúdia „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof.“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                           súhlasí a schvaľuje
Architektonickú štúdiu „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“  s podmienkami dodržania regulatív stanovených pre regulačný blok E 
501 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava a regulatív funkčného využitia v stavebnom bloku č. 15 zadefinovaného  ÚPN-Z 
Horné diely, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 534, 535, záväzná časť vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa.
B/                                                               odporúča 
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
Odsúhlasiť architektonickú štúdiu „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“ ako záväzný dokument pre zástavbu v stavebnom bloku 15 
zadefinovaného ÚPN-Z- Horné diely, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava- Vrakuňa č. 534,535, záväzná časť vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa.

SÚ ostáva v plnení O

úloha splnená v bodoch A - D, bod B ostáva v plnení O

14. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky  2021 až 2023. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu 
rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 a  na roky 2022-2023.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               berie na vedomie
Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a nasledujúce roky 
2022-2023
B/                                                                   schvaľuje
1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2021 v príjmovej a výdavkovej  časti vo výške 11 270 747 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej 
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to: 
Ukazovateľ Rozpočet 2021
 EUR
Bežné príjmy 10 380 397
Bežné výdavky 10 142 047
Výsledok bežného rozpočtu 238 350
Kapitálové príjmy 225 000
Kapitálové výdavky              915 200
Výsledok kapitálového rozpočtu - 690 200
Finančné operácie príjmové 665 350
Finančné operácie výdavkové 213 500
Výsledok finančných operácií 451 850
Príjmy celkom 11 270 747
Výdavky celkom 11 270 747
Výsledok hospodárenia celkom 0
2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na rok 2021
3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške 15 000 € 
na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu
C/                                                           berie na vedomie
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022 a 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
a podľa programovej štruktúry
D/                                                                     žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 
vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 správcom jednotlivých rozpočtových  prostriedkov v termíne do 31.01.2021. 
E/                                                               splnomocňuje 
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia    celkové príjmy a výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.

264 8.12.2020 EO

a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v 
termíne do jedného mesiaca od podania daňového priznania,
b) odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2020 prijímateľom dotácie na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. V prípade schválených dotácií preukázať vecné zhodnotenie použitia finančných prostriedkov na vykonanú činnosť v súlade s § 6 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s 
dopadom na mestskú časť.
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                                                 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  

266 8.12.2020

Výročná  správa  a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava za rok 
2019 a návrh  na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa v zmysle úplného znenia 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. 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 a Zakladateľskej listiny spoločnosti 
A/                                                                schvaľuje  
1. Predloženú Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku  spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o.  za rok 2019
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne :
Výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk po zdanení vo výške :  7 033,54 €
Zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov:              7 033,54 €        
B/                                                                  odporúča  
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného 
zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa  9. 12. 2020 o 9.00 hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 
kancelária starostu, 1. p., nasledovné rozhodnutie : 
Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia  schvaľuje : 
1. Predloženú Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku  spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o.  za rok 2019
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne :
Výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk po zdanení vo výške:        7 033,54 €
 Zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov:              7 033,54 €

SPOBY úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania V

267 8.12.2020

17. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska ul. č. 3 Bratislava za školský rok 
2019/2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy  Rajčianska ul. č. 3, 821 07  Bratislava v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020, 
B/                                                                    žiada
Ing. Mária Jakúbekovú, riaditeľku Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  821 07  Bratislava
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom 
sídle školy najneskôr do 31.12.2020.

OŠaSV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 14 Bratislava za 

školský rok 2019/2020 bola zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

268 8.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 14 Bratislava za školský rok 
2019/2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                             schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 
B/                                                                   žiada
Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom 
sídle školy najneskôr do 31.12.2020.

OŠaSV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 14 Bratislava za 

školský rok 2019/2020 bola zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

269 8.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská ul. č. 1 Bratislava za školský rok 
2019/2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Žitavská ul. č. 1, 821 07  Bratislava v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020, 
B/                                                               žiada
Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku Základnej školy Žitavská ul. č. 1, 821 07  Bratislava 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom 
sídle školy najneskôr do 31.12.2020

OŠaSV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská ul. č. 1 Bratislava za 

školský rok 2019/2020 bola zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania.

V
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
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UZ
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Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

270 8.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová ul. č. 10 Bratislava za školský rok 
2019/2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                     schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 
B/                                                          žiada
Mgr. Luciu Slovákovú, riaditeľku Materskej školy Kaméliová 10, 821 07  Bratislava 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom 
sídle školy najneskôr do 31.12.2020. 

OŠaSV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová ul. č. 10 Bratislava za 

školský rok 2019/2020 bola zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

271 8.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková ul. č. 20 Bratislava za školský rok 
2019/2020.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                  schvaľuje 
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20, Bratislava v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 
B/                                                       žiada
Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, Bratislava 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom 
sídle školy najneskôr do 31.12.2020. 

OŠaSV
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková ul. č. 20 Bratislava za 

školský rok 2019/2020 bola zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                      
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

272 8.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                     schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava v zmysle Nájomnej zmluvy č. 
16/2019 zo dňa 10.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 31.05.2020 a Nájomnej zmluvy č. 17/2019 zo dňa 1.10.2019  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 COVID-19,
B/                                                                    žiada
Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

OŠaSV
Schválená zmena výšky príjmov z nájomného je zohľadnená v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na 

rok 2020
V

273 8.12.2020

 Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                         schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 
46/2018 zo dňa 21.12.2018  za obdobie od 10.03.2020 do 31.12.2020, 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. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

OŠaSV
Schválená zmena výšky príjmov z nájomného je zohľadnená v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na 

rok 2020
V

274 8.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Fun skippers & dancing, Toryská 5, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                    schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi Fun skippers & dancing, Toryská 5, Bratislava v zmysle Nájomnej zmluvy č. 
12/2019 zo dňa 01.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 03.04.2020 a Nájomnej zmluvy č. 13/2019 zo dňa 01.10.2019 za obdobie od 
10.03.2020 do 03.04.2020, 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. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

OŠaSV
Odpustenie platenia nájomného Fun skippers & dancing, Toryská 5, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené ako zmena 

výšky príjmov z nájomného  v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 2020.                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

15



                                                 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  

275 8.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                       schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy 
č. 14/2019 zo dňa 18.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 27.06.2020, 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. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

OŠaSV
Odpustenie platenia nájomného SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené ako zmena 

výšky príjmov z nájomného  v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 2020.                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

276 8.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marcel Mucska, Brezová 12/A, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                      schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Marcel Mucska, Brezová 12/A, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 
11/2019 zo dňa 13.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 28.06.2020, 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. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

OŠaSV
Odpustenie platenia nájomného Marcel Mucska, Brezová 12/A, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené ako zmena výšky 

príjmov z nájomného  v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 2020.                                                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

277 8.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Športový klub KORYO, Čiližská 22, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                        schvaľuje
odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Športový klub KORYO, Čiližská 22, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 
8/2019 zo dňa 06.09.2019 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
Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava
schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

OŠaSV
Odpustenie platenia nájomného Športový klub KORYO, Čiližská 22, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené ako zmena 

výšky príjmov z nájomného  v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 2020.                                                                                                                             
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

278 8.12.2020

Návrh na ďalšie nakladanie s nebytovým priestorom na Toplianskej 5  v Bratislave v nájme od spoločnosti TAJPAN s.r.o. Bratislava, 
v ktorom je umiestnená Jedáleň pre dôchodcov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje 
1. kúpu nehnuteľnosti - nebytového priestoru č. 2a o výmere 55,20 m2, na 1.p., druh nebytového priestoru – iný nebytový priestor,   
nachádzajúcom sa v  stavbe na Toplianskej 5A, 5B v Bratislave, súpisné číslo 13846,  o  veľkosti spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5520/81650, evidovaný na LV č. 3767, stavba postavená na pozemkoch registra 
„C“ parc. č. 1170/1, 1170/7, 1170/8, 1170/9, 1170/17,  k. ú. Vrakuňa, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  pre účely 
zriadenej Jedálne a výdajne pre dôchodcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za kúpnu cenu 55 000,00 Eur,
2. predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 2a uvedenému v bode 1. na dobu určitú od 01.01.2021 do doby realizácie prevodu 
vlastníctva predmetného nebytového priestoru a úhrady kúpnej ceny predávajúcemu, a to v zmysle Nájomnej zmluvy č. 45/2017 zo 
dňa 08.03.2017, uzatvorenej so spoločnosťou  TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 910 828, ako vlastníkom 
nebytového priestoru, 
B/                                                                   žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Uzatvoriť s vlastníkom nebytového priestoru dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017 v súlade so znením v 
bode A/2. tohto uznesenia, a v súlade s bodom A/1. tohto uznesenia zabezpečiť realizáciu odkúpenia nebytového priestoru do 
vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

PSM
Dodatok č. 4 podpísaný dňa  23.12.2020, zverejnený dňa 28.1.2021  pod č. 20/2021.                                                                   

Kúpna zmluva v štádiu prípravy a bude predložená na podpis.                                                                                                                                                          
Ostáva v plnení 

O

Žiadosť spoločnosti OPAX s.r.o., Žitavská 6 Bratislava o predĺženie doby nájmu na nebytové priestory v objekte na Toplianskej 7 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 
a  v súlade so znením 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 a ich dodatku č. 1 zo 
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                                                 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  

280 8.12.2020

 Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na Rajeckej 38A, 40  v  Bratislave, v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníčke bytu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                schvaľuje 
za podmienok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom 
spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SSN-36817/19-521126 zo dňa 16.12.2019, prevod 
spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho 
listu vlastníctva za cenu:
1. Rajecká  38A, 40 súpisné číslo 14145 v Bratislave
     LV stavby č. 2742, LV pozemku č. 5079
   parcela číslo  491/109, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  194 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo  491/107, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  210 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo  491/108, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  200 m2, k.ú. Vrakuňa
   1. 1. vchod Rajecká  38A
   ————————————————————————
                                                                             Spoluvl.podiel          Cena
   P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                      na pozemku         pozemku
   ——————————————————————————————————————————

   1. 1.  1  Byt    1  12 Lauková Viera Ing.             2121/100000        637.86 EUR
                                    rod. Lauková
   ——————————————————————————————————————————

B/                                                               žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
Podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k bytu.

PSM
Kúpna zmluva podpísaná starostom MČ dňa 3.2.2021, predložená na podpis kupujúcej,                                                         

následne bude podaný návrh na vklad.                                                                                                                                                                                                                  
Ostáva v plnení. 

O

Uzatvorený dodatok č. 4 k NZ  pod evid. č. MČ 193/2020 dňa 21.12.2020, zverejnený dňa 05.02.2021.                                                
Vypúšťa sa z plnenia. 

V

dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme zo dňa 18.5.2006 v znení dodatkov č. 1 až č. 3 
dohodnutej do 31.05.2021 o ďalších 5 rokov na dobu určitú  do 31.5.2026 s nájomcom  OPAX s.r.o., Žitavská 6, 821 07 Bratislava, 
IČO: 36 359 181, s ponechaním doterajšieho účelu nájmu  a výšky nájomného v stavbe na Toplianskej 7 v Bratislave, súpisné číslo 
8751, druh stavby: budova obchodu a služieb, postavená na  pozemku registra „C“ parc. č. 1168/2, evidovaná  na liste vlastníctva                     
č. 2402 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 821 07 Bratislava,
Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:
- mestská časť podporuje aktivity pre rozvoj občanov v športovej oblasti,  udržiavanie zdravotného štýlu i samotného zdravia, ale aj 
kultúrno-sociálnej oblasti, nakoľko sa tu stretávajú ľudia rôznych vekových kategórií, ktorí tu trávia svoj voľný čas vzhľadom na 
rozsah a kvalitu poskytovaných služieb,
- prevádzka poskytuje dlhodobo obyvateľmi žiadané služby moderného životného štýlu – fitness, posilňovňa, wellness centrum 
(vírivka, solárium, suchá a parná sauna, štúdio pre tehotné ženy, skupinové tréningy a cvičenie s trénermi a iné aktivity),
- nájomca nebytové priestory v predmetnej stavbe úplne zrekonštruoval, dlhodobo ich postupne upravuje a financuje všetky opravy a 
úpravy pre účely danej prevádzky,
- aj napriek súčasnej nepriaznivej hospodárskej situácii a hlbokému poklesu využívania týchto športových služieb nájomca uhrádza 
pravidelne platby ročného nájomného vo výške 28 113,00 Eur, mesačne vo výške 2343,75 Eur v súlade so zmluvou, čo je dlhodobo 
finančným prínosom do rozpočtu mestskej časti,
- mestská časť chce ponechaním týchto služieb naďalej umožniť klientom tejto prevádzky ich využívať aj v budúcich piatich rokoch, 
B/                                                                   žiada
 JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
 zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 4  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia.

279 8.12.2020 PSM
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                                                 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  

281 8.12.2020

Návrh na vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok  – nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 889/4 a parc. č. 889/9  na 
Ráztočnej ul. v Bratislave.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                              schvaľuje 
z dôvodu riešenia technických problémov spojených s realizáciou a zahájením prevádzky predaja farmárskych produktov, 
občerstvenia a požičiavania športových potrieb v súlade so zmluvou o nájme evid. č. MČ 74/2020 zo dňa 22.6.2020 na pozemkoch 
parc. č. 889/4 a časti parc. č. 889/9 na Ráztočnej ulici v Bratislave (pri areáli BVS) uzatvorenou s nájomcom Kornelom Blaškom, 
Kosihy nad Ipľom, zmenu zmluvných podmienok v čl. V ods. 2 – v časti znenia  „prvú splátku nájomného uhradí nájomca od 
1.8.2020“ sa nahrádza znením „nájomca začne uhrádzať  nájomné po vydaní   právoplatného stavebného povolenia počnúc dňom 
oznámenia o otvorení zriadenej prevádzkarne v súlade s VZN č. 8/2015 zo dňa 8.12.2015 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Doteraz uhradené nájomné od 1.8.2020 bude predmetom zápočtu 
platieb počnúc dňom zahájenia prevádzky a skutočného využívania pozemkov pre prenajaté účely“.    
B/                                                                    žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť dodatok č. 1 k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia.

PSM
Uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve č. 74/2020, podpísaná dňa 21.12.2020, zverejnená 29.1.2021.                                       

Vypúšťa sa z plnenia. 
V

282 8.12.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa .............. o určení školských obvodov 
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                  schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2020 zo dňa ............... o určení školských obvodov pre 
základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
B/                                                                     žiada 
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ................... zo dňa .............. o určení školských 
obvodov pre základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ................... zo dňa .............. o určení školských 
obvodov pre základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

OŠaSV

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bolo vyhlásené a 

zverejnené na úradenej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 10.12.2020.                                                                                                    
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

283 8.12.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa ..............  o určení školských obvodov 
pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2020 zo dňa ............... o určení školských obvodov pre 
materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/                                                                    žiada  
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../20....   zo dňa .............. o určení školských 
obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../20....   zo dňa .............. o určení školských 
obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

OŠaSV

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020 zo dňa 08.12.2020 o určení školských 
obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bolo vyhlásené a 

zverejnené na úradenej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 10.12.2020.                                                                                                    
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

284 8.12.2020

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Zaslať Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, 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.
2. Zverejniť Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, 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

OŠaSV

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava bol zaslaný na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR dňa 02.02.2021 a zverejnený 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 dňa 10.12.2020.                                                                              
Vypúšťa sa zo sledovania.

V
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                                                 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  

285 8.12.2020

 Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/       schvaľuje
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava,
B/           žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. Zaslať Dodatok č. 5 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.
2. Zverejniť Dodatok č. 5 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

OŠaSV

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava bol zaslaný na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR dňa 02.02.2021 a zverejnený 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 dňa 10.12.2020.                                                                                                     
Vypúšťa sa zo sledovania.

V

286 8.12.2020

 Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný 
dôchodok.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                schvaľuje
alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, 
invalidný alebo starobný dôchodok v reštauračných zariadeniach: 
1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 
2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava 
3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava
4. Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 
za nasledovných podmienok:
1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok, 
2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla,
3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa,
4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku  alebo invalidného dôchodku,
5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej jednotky  a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry 
doručenej objednávateľovi,
6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve,
7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov,
• s tým, že zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa zmluvných podmienok do 31.10.2021
• stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát sociálnych služieb  spôsob stravovania na nasledujúci mesiac, 
B/                                                                 žiada 
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok uvedených v bode A/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2020 

OŠaSV

Zmluvy o zabezpečení stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim 
predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok boli uzatvorené:                       1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, 
Bratislava dňa 28.12.2020
2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava dňa 28.12.2020
3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava dňa 28.12.2020
4. Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava dňa 28.12.2020                                                                Vypúšťa sa zo 
sledovania.

V

287 8.12.2020

Stanovisko k návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                                   súhlasí
s návrhom Dodatku č....Štatútu 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 Ing. arch. Matúšovi Vallovi

RRŽP dňa 08.12.2020 zaslané stanovisko primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy- Ing. arch. Matúšovi Vallovi V

288 8.12.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17.decembra 
2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                               súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2020 zo 17.decembra 2020, ktorým 
sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel bez pripomienok,
B/                                                              odporúča 
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.

RRŽP dňa 08.12.2020 zaslané stanovisko primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy- Ing. arch. Matúšovi Vallovi V
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