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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

259/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 289/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 290/XVII/2021 zo dňa 

16.2.2021, 291/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 292/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 293/XVII/2021 

zo dňa 16.2.2021, 294/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 297/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 

298/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 299/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 300/XVII/2021 zo dňa 

16.2.2021, 301/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 302/XVII/2021zo dňa 16.2.2021, 303/XVII/2021 

zo dňa 16.2.2021, 304/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 305/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021 

 

 

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 16.06.2020,200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 

201/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 243/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 248/XV/2020 zo dňa 08.09.2020,256/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, 295/XVII/2021 zo dňa 

16.2.2021, 296/XVII/2021zo dňa 16.2.2021, 306/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 307/XVII/2021 

zo dňa 16.2.2021, 308/XVII/2021zo dňa 16.2.2021 
 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 259/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 289/XVII/2021 zo dňa 

16.2.2021, 290/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 291/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 292/XVII/2021 

zo dňa 16.2.2021, 293/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 294/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 

297/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 298/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 299/XVII/2021 zo dňa 

16.2.2021, 300/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 301/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 302/XVII/2021zo 

dňa 16.2.2021, 303/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 304/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 

305/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021 
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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

2



                                                 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  

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
splnené ,vypúšťa sa zo sledovania

V

200 20.8.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         berie na vedomie

Informáciu o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti

B/                                                               schvaľuje

Použitie úveru na ďalšie kapitálové výdavky mestskej časti, a to z rozdielu, ktorý vznikol medzi predpokladanými kapitálovými 

výdavkami a skutočne dosiahnutými výdavkami v rámci verejného obstarávania, resp. z iných dôvodov nečerpania úveru v 

predpokladanej výške jednotlivých projektov:

a) Revitalizácia detských ihrísk vrátane obstarania nových herných prvkov v cene 

do 100 000,00 €

b) Obstaranie technologického vybavenia kuchyne školskej jedálne pri ZŠ Žitavská s predpokladanými výdavkami do 30 000 €

c) Zateplenie objektov „školička“ v areáli ZŠ Železničná a miestny úrad na Šíravskej ulici (strecha, presklenené steny a zateplenie 

fasády) v sume do 200 000 €

d) Vybudovanie klimatizácie  v kancelárskych priestoroch na Poľnohospodárskej ul. 

e) Rezerva ušetrených finančných prostriedkov do výšky schváleného úveru 

na obnovu a rekonštrukciu  komunikácií

odbor 

ekonomický

B/ reálizácia jednotlivých projektov v procese, úloha trvá.                                                                                                                                                  

Ostáva v plnení
O
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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  

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

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

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 

ŽP,VPSaD

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. .  Krajinno-architektonická štúdia bude predložená na rokovanie a schválenie MZ dňa 27.4.2021.                                                                                                                                    

Vypúšťa sa z plnenia. 

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  

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. 

Nájomníčka prejavila v apríli 2021 záujem o odkúpenie NP - úhrada kúpnej ceny formou splátok.                                                                                                                  

Ostáva v plnení. 

O

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

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 - prijaté uz. č. 292/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020 -  prijaté uz. č. 293/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                              

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 - bude predložené v 6/2021.                                                                                                                                                                                                              

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2021 - bude predložený v 6/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

9/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 - bude predložená v 4/2021.                                                                                                                                                                                                                            

•  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

5



                                                 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  

V259 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 vykonala  dňa 16.02.2021 - uznesením č. 289/XVII/2021 bola do funkcie miestneho kontrolóra 

zvolená Ing. Alena Kaňková.                                                                                                                                                       

vypustiť zo sledovania

 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

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
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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  

A/ Odborné stanovisko predložené v zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov - splnené.                                                                                                                                          

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

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 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.

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

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

A/ Odborné stanovisko predložené v zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov - splnené.                                                                                                                                          

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
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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.  Z dôvodu COVID situácie bolo podpísanie kúpnej zmluvy presunuté na apríl 

2021.                                                                                                                                                                                                                

Ostáva v plnení. 

O

289 16.2.2021

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa..

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

                                                                          volí

podľa ustanovenia § 18 a § 18a  zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 

01.04.2021 na funkčné obdobie šesť rokov za miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  Ing. Alenu Kaňkovú. OVV

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  bola vykonaná v súlade s uznesením č. 259/XVI/2020 

dňa 08.12.2020, ktorým boli schválené podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.                                                                                           vypustiť zo sledovania

V

290 16.2.2021

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  berie  na  vedomie

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

ktoré sa konalo dňa 08.12.2020

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

vypustiť zo  sledovania                                                                                                  
V

291 16.2.2021

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  2014-2018, 2018-

2022Miestne 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

OVV úloha splnená - vypúšťa sa 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  

292 16.2.2021

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020                                            Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                     

                                                                berie  na  vedomie

Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2021 za rok 2020, predloženú v súlade s 

ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

kontrolórka

vypracovaná a predložená v zmysle § 18 ods. 1. písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a plánom kontrolnej činnosti na                             I. 

polrok 2021 schválený uz. č. 256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020                                      

  vypustiť zo sledovania

V

293 16.2.2021

 Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                               berie na vedomie

správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2020 číslo 2/2021.

kontrolórka

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

a plánom kontrolnej činnosti na  I. polrok 2021 schválený uz. č. 256/XVI/2020  zo dňa 08.12.2020                                   

vypustiť zo sledovania                                                                          

V

294 16.2.2021

Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku prijatých na základe 

predchádzajúcej kontroly č. 9/2019 - správa miestneho poplatku za rozvoj. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                             berie na vedomie

Správa  číslo 7/2020 o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 9/2019 - kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných predpisov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj.

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

295 16.2.2021

Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.05.2006 v 

znení platných dodatkov – nájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                       schvaľuje

zľavu vo výške  50 % z mesačnej ceny nájmu nájomcovi OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, za obdobie sťaženého užívania od 

15.10.2020 do 31.12.2020 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v 

lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na 

zľavu z nájomného zaniká.  

B/                                                                             žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku                                                                                                                                                  príjmy 

z nájomného a dotáciu zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2021.

EO Žiadosť o dotáciu na nájomné podaná v súčinnosti s nájomcom v mesiaci marec 2021, žiadosť schválená O

296 16.2.2021

Žiadosť o poskytnutie zľavy na nájomnom prepress s.r.o., Rajecká 378, Bratislava, prevádzka cukrárne, Nájomná zmluva č.490/2013 zo 

dňa 30.07.2013 – nájom nebytových priestorov. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               schvaľuje

zľavu vo výške  50 % z mesačnej ceny nájmu nájomcovi prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava za obdobie od 15.10.2020 do 

31.12.2020, t. j. za obdobie sťaženého a obmedzeného užívania nebytových priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov 

verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za 

podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia 

zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.   

B/                                                                   žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

príjem z nájmu zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2021

EO Žiadosť o dotáciu na nájomné podaná v súčinnosti s nájomcom v mesiaci marec 2021, žiadosť schválená O

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  2014-2018, 2018-

2022Miestne 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

OVV úloha splnená - vypúšťa sa 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  

297 16.2.2021

 Žiadosť o zníženie a odpustenie nájomného – Luxstore s.r.o. Rajecká 26, Bratislava Nájomná zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.04.2019 – 

prenájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  schvaľuje

zľavu vo výške  0 % z ceny nájmu nájomcovi Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava za obdobie  sťaženého užívania  priestorov.

EO Nájomca listom oboznámený v výsledkom, splnené V

298 16.2.2021

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, Nájomná zmluva č.352/212 z 21.09.2012 v 

znení dodatku prenájom priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                          schvaľuje

zľavu vo výške 0 % z nájomného nájomcovi  Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, 

za obdobie obmedzeného a sťaženého užívania nebytových priestorov v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti 

so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020.

EO Nájomca listom oboznámený v výsledkom, splnené V

299 16.2.2021

Žiadosť o zníženie nájomného za nebytové priestory – Edux s.r.o., Vážska 34, Bratislava, Nájomná zmluva č. 26/2020 zo dňa 

27.02.2020 prenájom priestorov a pozemkov .

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                   schvaľuje

zľavu vo výške 0 % z nájomného nájomcovi  EDUX s.r.o., Vážska 32, Bratislava, za obdobie obmedzeného a sťaženého užívania 

nebytových priestorov v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020.

EO Nájomca listom oboznámený v výsledkom, splnené V

300 16.2.2021 PaSM

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti listom č. 408/1630/2021 zo dňa 1.3.2021.                              Prevzaté dňa 

11.3.2021.                                                                                                                                                                                Vypúšťa 

sa z plnenia.

V

 Návrh spoločnosti  ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava, IČO: 36 057 223, na 

vysporiadanie majetkovoprávneho stavu ciest, chodníkov a  pozemkov pod nimi a verejného osvetlenia na Begóniovej ulici v Bratislave, 

k. ú. Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   berie na vedomie

návrh - žiadosť  spoločnosti ZELINA Architektonická kancelária, spol. s  r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava, IČO: 36 057 223 

vo veci darovania pozemkov nachádzajúcich sa pod stavebným objektom SO 01.2 - cesty a chodníky a  SO 07 – Vonkajšie osvetlenie k 

IBV Ráztočná ul. v Bratislave, na novovzniknutej Begóniovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, nakoľko nie je možné zo strany mestskej 

časti prevziať tieto objekty do priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a pozemky pod týmito objektmi prechádzajú na toho, 

kto prevezme  objekty, 

B/                                                                    nesúhlasí 

s refundáciou priamych vynaložených nákladov za osvetlenie Begóniovej ulice v Bratislave z rozpočtu mestskej časti, nakoľko SO 07 – 

Verejné osvetlenie nie je vo vlastníctve mestskej časti, ale vo vlastníctve stavebníka - žiadateľa a  po prevode vlastníctva nehnuteľností 

vybudovaných na Begóniovej ulici v Bratislave ich vlastníkom, mal  stavebník v zmysle príslušných právnych i stavebných postupov ho 

odovzdať hlavnému mestu SR Bratislava a následne zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej osvetlenie v hlavnom meste SR Bratislava,  

C/                                                                        žiada

spoločnosť ZELINA Architektonická kancelária, spol. s  r.o., Novodvorská 10A, 841 02 Bratislava, IČO: 36 057 223, aby odovzdala a 

previedla do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislava:

- predmetnú novovybudovanú prístupovú cestu a chodníky Objekt SO 01.2, ktoré po odstránení technických nedostatkov spĺňajú  

zaradenie do III. kategórie miestnych komunikácií na území hlavného mesta, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava čl. 73 - 

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti pozemných komunikácií Bratislava, ktoré rozhoduje o zaraďovaní pozemných komunikácií do siete 

miestnych komunikácií (I. až IV. triedy),  po prevzatí následne  protokolom zverí ako komunikáciu III. triedy do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, ktorá ju záväzne prevezme a následne bude zabezpečovať výkon jej správy a údržby,

- objekt SO 07 - verejné osvetlenie, ktoré ho následne odovzdá do správy spoločnosti Siemens s.r.o.,  Lamačská cesta 3/A, 841 04 

Bratislava, IČO: 31 349 307, ktorá zmluvne zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR 

Bratislava, 

- súčasne všetky pozemky nachádzajúce sa pod týmito objektmi. 

B/                                                                        žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Vyzvať stavebníka a žiadateľa, aby postupoval v súlade so znením uvedeným  v bode C/ tohto uznesenia. Riešiť iným spôsobom 

osvetlenie komunikácie pre obyvateľov tejto ulice v zimnom období do doby odovzdania a prevzatia objektu.
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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  

301 16.2.2021

Žiadosť spoločnosti MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o., Jelenia 1, 811 05  Bratislava, IČO: 52 636 216 o odkúpenie areálu tzv. 

bývalých zberných surovín.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          neschvaľuje 

v  súlade  s §  9a)  ods.  8  písm.  e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, predaj majetku areálu tkzv. Výkupne druhotných zberných surovín a ďalšieho hnuteľného majetku nachádzajúceho sa na 

Rajčianskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 1144, evidovaný na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, nezverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa, za cenu určenú znaleckým posudkom  č. 18/2020 

vypracovaný znalcom Doc. Ing. Ladislavom Adamčom, PhD  vo výške všeobecnej hodnoty 38 100,00 Eur,  resp. za cenu, ktorú určí 

primátor vo svojom predchádzajúcom súhlase k prevodu, v prospech spoločnosti MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o., Jelenia 1, 811 05  

Bratislava, IČO: 52 636 216, 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- areál bývalej Výkupne druhotných surovín bol mestskej časti zverený do správy na základe Odovzdávacieho protokolu svojpomocnej 

výstavby ObNV Bratislava II od Obv. NV Bratislava II v likvidácii a protokolom č. 90 zo dňa 01.10.1991 bolo toto užívacie právo a 

právo hospodárenia evidované v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a mestská časť ho užíva pre svoje potreby v rámci 

strediska VPS a nesúhlasí s predajom a následným odstránením predmetného areálu a uvoľnenie pozemku pre výstavbu bytového domu 

„rosenHAUS“

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   

Postupovať v súlade so znením uznesenia  v bode A/. 

PaSM

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti listom č. 422/1629/2021 zo dňa 1.3.2021, odoslaný 9.3.2021. Prevzaté dňa 

15.3.2021.                                                                                                                                                                                Vypúšťa 

sa z plnenia.

V

302 16.2.2021 PaSM

Stanovisko mestskej časti zaslané žiadateľovi  listom č. 412/1613/2021 zo dňa 1.3.2021. Odoslané dňa 09.3.2021.                                                                                                                                                                                     

Vypúšťa sa z plnenia. 
V

303 16.2.2021 PaSM

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti listom č. 415/1631/2021 zo dňa 26.2.2021. Odoslané dňa 9.3.2021, 

prevzaté  dňa 17.3.2021.                                                                                                                                                                                

Vypúšťa sa z plnenia.  

V

Žiadosť Mareka Šimuniča o odkúpenie časti pozemku cca 66 m2  registra „E“ parc. č. 721/415, k. ú. Vrakuňa, na Krokusovej ul. v 

Bratislave..

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          schvaľuje 

v  súlade  s §  9a)  ods.  8  písm.  e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov                          

ako prípad hodný osobitného zreteľa, vyhlásenie zámeru na predaj časti cca 66 m2 odčlenením z pozemku registra „E“ parc. č. 

721/415, evidovaný na LV č. 270, parc. registra „C“ č. 1791/6, LV nezaložený, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v prospech žiadateľa Mareka Šimuniča, Hagarova 19, 831 51 

Bratislava, pre účely pričlenenia k pozemkom parc. č. 1837/1 vo výmere  251 m2 a  parc. č. 1837/6 vo výmere 133 m2 v jeho 

vlastníctve,  evidované na LV č. 2735, 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- na požadovanej časti pozemku  sú uložené  inžinierske siete vo vlastníctve žiadateľa so  zriadením vecného bremena na LV č. 270  in 

rem spočívajúce v práve: a) zriadenia a uloženia stavebných objektov - NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a 

plynová prípojka ("inžinierske siete"), b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom - 

Bungalov 1380 Z" v rozsahu vymedzenom GP č. over. G1-234/2020, c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu prevádzky, údržby, opráv 

a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemky v rozsahu vymedzenom GP č. over. G1-234/2020, k nehnuteľnostiam, pozemkom reg. E 

KN parc. . 721/415, 830/100, v prospech vlastníka pozemkom reg. C KN parc. č. 1837/1, 1837/6, podľa V-27041/2020 zo dňa 

03.12.2020,

- žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov a rodinného domu na LV č. 2735, k. ú. Vrakuňa a plocha, ktorá má byť predmetom 

prevodu, má žiadateľ záujem užívať ako priľahlú plochu k svojim pozemkom a zabezpečiť oplotením ochranu vlastného objektu v 

danej lokalite, kde dochádza často    ku krádežiam a pohybu bezdomovcov v záhradkárskej časti,  

- mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako správca predmetného pozemku nepotrebuje túto časť pozemku pre vlastné účely, druhá časť 

pozemku zostane naďalej v správe mestskej časti a  pre prístup vlastníkov na pozemky evidované na LV č. 2844, 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   

1. Informovať so zámerom predmetného predaja vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa bezprostredne   pri pozemkoch žiadateľa a 

požiadať ich o písomné vyjadrenie. 

2. V prípade ich súhlasu zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie požadovanej časti pozemku a znaleckého 

posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku požadovanej časti pozemku na náklady žiadateľa, požiadať primátora hlavného 

mesta SR Bratislava o predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva a následne predložiť návrh na schválenie prevodu vlastníctva na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva

Výzva spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava na vrátenie daru  - pozemkov a  vybudovaných spevnených plôch na 

týchto pozemkoch v zmysle darovacej zmluvy č. 111/2005.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          neschvaľuje 

vrátenie daru - pozemkov  a  vybudovaných spevnených plôch na predmetných pozemkoch – ciest, chodníkov a parkovísk ako aj 

technickej vybavenosti nachádzajúcej sa na nich, ktoré prešli na mestskú časť Bratislava-Vrakuňa na základe Darovacej zmluvy č. 

111/2005 pod V-7161/05 zo dňa 22.2.2006, evidované na LV č. 2764, k. ú. Vrakuňa na Píniovej ulici v Bratislavy  z dôvodov, že:

- mestská časť ako obdarovaná strana žiadnym spôsobom neporušila účel využívania a nakladania s týmto majetkom, nakoľko tieto 

pozemky a stavby sú využívané ako prístupové a parkovacie plochy k obytnému súboru nachádzajúcemu sa na Píniovej ulici v 

Bratislave,  teda nie je naplnená podstata hrubého porušenia zmluvných podmienok,  

- II. etapa výstavby bytov a občianskej vybavenosti na Píniovej – Amarelkovej ulici v Bratislave  nebola súčasťou podmienok v 

uzatvorenej darovacej zmluve, vlastnícky vzťah mestskej časti k darovaným i ďalším pozemkom v tejto lokalite  neobmedzuje prístup 

vlastníka  na pozemok parc. č. 3413/18, 

- žiadateľ PINEA Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330, v súlade s výpisom z obchodného registra nástupníckou 

organizáciou nie je po  SBD-SlovByt, družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 723 459, právna forma „družstvo“ ako 

darcom tohto majetku, ktorý na základe notárskej zápisnice N 744/2005, Nz 66450/2005, NCRIs 65632/200 zo dňa 16.12.2005 

osvedčujúcej priebeh členskej schôdze (ktorá rozhodla o zrušení družstva bez likvidácie z dôvodu, že družstvo nemá žiaden majetok) a 

toto družstvo bolo z obchodného registra v oddieli Dr vo vložke č. 302/B vymazaná odo dňa 21.12.2005 na základe dobrovoľného 

výmazu. 

- s účinnosťou od 27.09.2006 vznikla nová spoločnosť Slovbyt Invest s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330 s právnou 

formou spoločnosť s ručením obmedzeným, založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.2006, ktorá nebola nástupníckou 

spoločnosťou po SBD-SlovByt, družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 723 459 ako darcom tohto majetku,

- spoločnosť s názvom PINEA Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330, vznikla od  09.07.2008 na základe zápisnice 

z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2008 a to rozhodnutím  o  zmene obchodného mena z Slovbyt Invest s.r.o. na nové 

PINEA Park s.r.o. s právnou formou ako spoločnosť s ručením obmedzeným, 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Zaslať písomné stanovisko spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330

v súlade so znením v bode A/ tohto uznesenia
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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  

304 16.2.2021

Žiadosť Zsolta Szaba o prenájom trhových stolov na Rajeckej ul.  v Bratislave na maloobchodný predaj ovocia, zeleniny a kvetov.

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, predĺženie doby nájmu prenosných predajných zariadení - trhových stolov v počte 7 ks na Trhovisku na Rajeckej ul. v 

Bratislave, zriadené na pozemku parc. č. 491/57, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na dobu určitú od 01.05.2021 do 30.04.2022 v 

súlade so stanovenými podmienkami v uzatvorenej zmluve o nájme Ev. č. MČ: 45/2020 zo dňa 22.4.2020, nájomcovi p. Zsoltovi 

Szabovi, Višňová 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889,

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako správca trhoviska má záujem zabezpečiť prenájom jestvujúcich trhových stolov na ambulantný 

predaj uvedeného sortimentu. Nájomca  má dlhoročne prenajaté tieto predajné stoly, s jeho predajom a kvalitou poskytovaných služieb 

sú kupujúci spokojní a iní žiadatelia neprejavujú záujem o predaj na tomto mieste. 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Uzatvoriť dodatok č. 1 k zmluve Ev. č. MČ: 45/2020 zo dňa 22.4.2020 v súlade so znením v bode A/.

V prípade ak dodatok č. 1  k  zmluve nebude podpísaný nájomcom do 30.04.2021, toto  uznesenie stratí platnosť.

PaSM
Podpísaný dodatok č. 1 dňa 01.04.2021  k NZ č. 45/2020, zverejnený  pod číslom 66/2021 dňa 6.4.2021.      Vypúšťa sa z 

plnenia.  
V

305 16.2.2021

Žiadosť nájomcu nebytových priestorov na Čiližskej 26/A v Bratislave  RG Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 

305 549, o vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

z dôvodu problematického riešenia technických podkladov, dokumentácie a  príslušných povolení stavebným úradom spojených s 

realizáciou rekonštrukcie objektu na Čiližskej 26/A v Bratislave a následného zahájenia a neumožnenia začať prevádzkovú činnosť v 

nepriaznivej celosvetovej situácii spojenej s vírusom COVID-19 na  účel Detského centra „Šmolkovo“ s celodennou flexibilnou 

starostlivosťou poskytovanou deťom vo veku od 1 do 5 rokov a  špeciálneho pedagogického poradenstva,  nájomcovi RG  Slovakia, 

s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549,  ktorý objekt má v nájme na základe nájomnej zmluvy Ev. č. 182/2020 zo 

dňa 26.11.2020, zmenu zmluvných podmienok v čl. IV bod 5 –  pôvodné znenie sa nahrádza novým znením: 

„5. Nájomné a platby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa tejto zmluvy uhradí nájomca na účet prenajímateľa vedený vo 

VÚB, a.s., na č. ú. v tvare IBAN SK 30 0200 000 0000 4424062, variabilný symbol: 6180014877, s účinnosťou od 01. 05. 2021 – do 

31. 12. 2025. Doteraz uhradené platby od 01.01.2021 budú predmetom zápočtu platieb  od 1.5.2021.“    

B/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Uzatvoriť dodatok č. 1 k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia

PaSM
Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 09.03.2021, zverejnený dňa 22.3.2021 pod ev. č. MČ: 56/2021. Dohoda o ukončení 

nájomného vzťahu uzatvorená dňa 22.3.2021, zverejnená pod ev. č. MČ: 57/2021.                           Vypúšťa sa z plnenia. 
V

Výzva spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava na vrátenie daru  - pozemkov a  vybudovaných spevnených plôch na 

týchto pozemkoch v zmysle darovacej zmluvy č. 111/2005.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          neschvaľuje 

vrátenie daru - pozemkov  a  vybudovaných spevnených plôch na predmetných pozemkoch – ciest, chodníkov a parkovísk ako aj 

technickej vybavenosti nachádzajúcej sa na nich, ktoré prešli na mestskú časť Bratislava-Vrakuňa na základe Darovacej zmluvy č. 

111/2005 pod V-7161/05 zo dňa 22.2.2006, evidované na LV č. 2764, k. ú. Vrakuňa na Píniovej ulici v Bratislavy  z dôvodov, že:

- mestská časť ako obdarovaná strana žiadnym spôsobom neporušila účel využívania a nakladania s týmto majetkom, nakoľko tieto 

pozemky a stavby sú využívané ako prístupové a parkovacie plochy k obytnému súboru nachádzajúcemu sa na Píniovej ulici v 

Bratislave,  teda nie je naplnená podstata hrubého porušenia zmluvných podmienok,  

- II. etapa výstavby bytov a občianskej vybavenosti na Píniovej – Amarelkovej ulici v Bratislave  nebola súčasťou podmienok v 

uzatvorenej darovacej zmluve, vlastnícky vzťah mestskej časti k darovaným i ďalším pozemkom v tejto lokalite  neobmedzuje prístup 

vlastníka  na pozemok parc. č. 3413/18, 

- žiadateľ PINEA Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330, v súlade s výpisom z obchodného registra nástupníckou 

organizáciou nie je po  SBD-SlovByt, družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 723 459, právna forma „družstvo“ ako 

darcom tohto majetku, ktorý na základe notárskej zápisnice N 744/2005, Nz 66450/2005, NCRIs 65632/200 zo dňa 16.12.2005 

osvedčujúcej priebeh členskej schôdze (ktorá rozhodla o zrušení družstva bez likvidácie z dôvodu, že družstvo nemá žiaden majetok) a 

toto družstvo bolo z obchodného registra v oddieli Dr vo vložke č. 302/B vymazaná odo dňa 21.12.2005 na základe dobrovoľného 

výmazu. 

- s účinnosťou od 27.09.2006 vznikla nová spoločnosť Slovbyt Invest s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330 s právnou 

formou spoločnosť s ručením obmedzeným, založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.2006, ktorá nebola nástupníckou 

spoločnosťou po SBD-SlovByt, družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 723 459 ako darcom tohto majetku,

- spoločnosť s názvom PINEA Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330, vznikla od  09.07.2008 na základe zápisnice 

z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2008 a to rozhodnutím  o  zmene obchodného mena z Slovbyt Invest s.r.o. na nové 

PINEA Park s.r.o. s právnou formou ako spoločnosť s ručením obmedzeným, 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Zaslať písomné stanovisko spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330

v súlade so znením v bode A/ tohto uznesenia
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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  

306 16.2.2021

Žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Bratislava o vyjadrenie mestskej časti k návrhu nájomnej zmluvy na nájom 

pozemkov pod prístupovou komunikáciou na Leknovej ulici v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              berie na vedomie

predložený návrh nájomnej zmluvy o nájme pozemkov č. BA/2019/330/2 od SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 

PODNIKU, štátny podnik, Banská Štiavnica, Odštepný závod Bratislava na nájom pozemkov pod prístupovou účelovou komunikáciou 

na Leknovej ulici v Bratislave za nájomné vo výške 25 000,00 Eur ročne, 

B/                                                                  nesúhlasí

s uzatvorením zmluvy o nájme, pretože cestná stavba bola vybudovaná ako „prístupová komunikácia k areálu čistiarni odpadových 

vôd“ pre účely ÚČOV na Hlohovej ulici v Bratislave vo vlastníctve Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava,  nebola 

zaradená do sietí miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislava a mestská časť zabezpečuje len jej údržbu,      

C/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Vstúpiť do rokovania s hlavným mestom SR Bratislava a  Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Bratislava, ktorá zabezpečuje 

prevádzku objektu ÚČOV Vrakuňa na Hlohovej ulici v Bratislave ako aj kanalizačného zberača do ÚČOV

PaSM

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti listom č. 372/1372/2021 zo dňa 22.2.2021, odoslaný 25.2.2021. Do 

rokovania osobne  MČ vstúpi po uvoľnení opatrení COVID, kedy bude možné o veci rokovať priamo so zástupcami BVS, 

SVP a Hl.mesta SR BA. .                                                                                                                                                                               

Ostáva v plnení.

O

307 16.2.2021

Názov pre označenie novovzniknutej ulice v katastri Bratislava-Vrakuňa „Medovková“.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje

pomenovanie  novovzniknutej  ulice v katastri Bratislava-Vrakuňa: „Medovková  ulica“

B/                                                                       žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

zaslať žiadosť o odsúhlasenie pomenovania novovzniknutej  ulice v katastri Bratislava-Vrakuňa:   „Medovková“  na Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislavy.

SÚ/PaSM 

PaSM zaslalo objednávku č. 55/2021 zo dňa 1.3.2021 na vypracovanie zamerania geografickej osi v digitálnej podobe 

novozniknutej ulice Medovková, výsledné zameranie odovzdané na SÚ, ktorý zabezpečí odoslanie žiadosti s podkladom 

na hlavné mesto SR Bratislava.                                                                                               Ostáva v plnení 

O 

308 16.2.2021

Zámer zriadenia novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                          berie na vedomie

ústnu informáciu o budúcom zámere zriadenia novej mestskej sociálnej službe krízovej intervencie v mestských častiach Bratislava-

Vrakuňa a Bratislava-Podunajské Biskupice.

B/                                                                     žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu, 

aby spoločne s Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom hl. mesta SR Bratislavy vypracovali návrh memoranda podmienok zriadenia 

činnosti a prevádzky tejto sociálnej služby. 

C/                                                                    žiada

Ing. arch. Matúša Valla, primátora hl. mesta SR Bratislavy a JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

o verejné prerokovanie tohto projektu, ktoré bude tiež podmienkou schvaľovania memoranda.

D/                                                                        žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu, 

o uvoľnenie finančných prostriedkov dotácie na zriadenie sociálnej služby krízovej intervencie vo výške 200 000 eur po podpise 

memoranda

OVV

Návrh memoranda predložený na zasadnutie MZ 27.4.2021.Dňa 19.04.2021  verejné 

prerokovanie onlinne projektu.                                                                                                                                      

Úloha zostáva v plnení 

O
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