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Návrh na uznesenie 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

                                                      berie  na  vedomie 

 

 

 

 

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konali dňa: 

- 27.04.2021 

- 05.05.2021 v mimoriadnom termíne. 
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Informácia z kontroly formulácie uznesení  z predchádzajúceho rokovania 

 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
 

I. Dňa 27.04.2021 v súlade s uznesením číslo 258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, ktorým boli 

schválené termíny zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 

2020 (ďalej len miestne zastupiteľstvo) a v súlade s čl. 5 ods. 4 platného (úplného) znenia 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré 

nadobudlo účinnosť 26.06.2018 (ďalej len „rokovací poriadok“) sa konalo jeho riadne zasadnutie 

so začiatkom o 8,30 hod. Starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „starosta“) 

pozvánkou zo dňa 20.04.2021 zvolal XVIII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, súčasťou ktorej 

bol aj program rokovania. Pozvánka spolu s programom bola zverejnená na úradnej tabuli a na 

webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s čl. 5 bod 10 rokovacieho poriadku.  
 

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

schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

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

Prijaté uznesenia k schváleným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva: 

2. Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

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

- uz. č. 309/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

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

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

- uz. č. 310/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

4. Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.        

predkladá: Ing. Alena Kaňková, kontrolórka   

- uz. č. 311/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

5. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému 

Memorandu o spolupráci hl. mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie útulku pre 

ľudí bez domova. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 312/XVIII/2021 – na základe poslaneckého návrhu sa hlasovalo o doplnení 

nového bodu C/ v znení „žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu vyvolať rokovanie 

s vlastníkom objektu terajšej ubytovne na Čiližskej ulici č. 1 o možnosti odkúpenia 

nehnuteľnosti pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa za účelom vybudovania zariadenia pre 

seniorov, bytov pre učiteľov, poprípade mladé rodiny. Pôvodný bod C/ sa označil ako bod 

D/. V súlade s článkom 7 bod 9 rokovacieho poriadku bolo na návrh poslanca 

vykonané menovité hlasovanie podľa prezenčnej listiny tak, že každý z prítomných 

poslancov vyjadril svoju vôľu k predkladanému materiálu verejne na mikrofón. 

Menovitým hlasovaním bolo uznesenie schválené.  

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému 

návrhu Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík.       

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 313/XVIII/2021 – na základe poslaneckého návrhu sa hlasovalo o doplnení 

pripomienok v znení „zachovať jestvujúce trasy chodníkov a zachovať na jestvujúcich 

chodníkoch typ asfaltového povrchu alebo výmenu za iných povrch s povrchovými 

vlastnosťami asfaltu.“ Hlasovaním bolo uznesenie schválené. 

7. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom 

na  Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. 

Vrakuňa,  vlastníkom bytov. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

-  uz. č. 314/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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8. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2374/36   na Anízovej 

ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti,  a. s., 

Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

-  uz. č. 315/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

9. Žiadosť nájomcu  TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava,  IČO: 35 972 254, 

o predĺženie doby nájmu v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností  č. 67/2006 zo dňa 

01.06.2006 na nájom objektov kotolní.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 316/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v objekte  Miestneho úradu 

mestskej časti na Šíravskej 7 v Bratislave, na dobu neurčitú v prospech spoločnosti 

TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 972 254, pre účely 

výmenníkovej stanice OST – BOST 400. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 317/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

11. Žiadosť nájomcu Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 97 185 

o zmenu nájomcu zo  SZČO na obchodné meno TUTO s. r. o., Novozámocká 47, Nesvady 

946 51, IČO: 53 617 622, v nájomnej zmluve ev. č. MČ: 49/2018  a žiadosť o premiestnenie 

predajného stánku s občerstvením v inej časti lesoparku. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

- uz. č. 318/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

12. Žiadosť nájomcu prepress s.r.o., Bratislava, Rajecká 38/14145, IČO: 35 854 804, 

o poskytnutie zľavy na nájomnom z dôvodu obmedzenia užívania prenajatých nebytových 

priestorov po rozbití sklenených výplní dverí a okien cudzím zavinením na Bučinovej 10 v 

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

- uz. č. 319/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

13. Žiadosť nájomcu  KAMARPET  s. r. o., Kvetná 14, 821 08 Bratislava, IČO: 46 969 110, 

o zmenu v názve a sídle spoločnosti na  Gastro u Marečka, s. r. o., IČO: 46 969 110 so sídlom 

na Krokusovej 20673/6, Bratislava a žiadosť o doplnenie účelu nájmu v súlade s nájomnou 

zmluvou ev. č. MČ: 3/2016. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 320/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

14. Žiadosť nájomcu Felixa Horínka – Fel, Slatinská 5021/16, Bratislava, IČO: 11 894 059, 

o predĺženie doby nájmu v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ:  139/2014 na nájom 

nebytových priestorov – skladu na Bebravskej ul. v Bratislave. predkladá: JUDr. Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 321/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

15. Žiadosť nájomcu Edux s.r.o. Vážska 5012/34, 821 07  Bratislava, IČO: 52 560 813, 

o refundáciu nákladov spojených s výmenou radiátorových ventilov v prenajatom objekte, 

zápočtom  z nájomného. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  

- uz. č. 322/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

16. Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s  r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 808 683, 

o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa  na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie  reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

149/2018. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 323/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

17. Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Trenčianska 705/55, 821 09 Bratislava, IČO: 47 545 674, 

o predĺženie doby nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie reklamných  stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

150/2018. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 324/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním bolo 

uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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18. Žiadosť nájomcu ISPA, spol. s  r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, 

o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie  reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

154/2018.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 325/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

19. Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s.r.o., Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 

35 763 205, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej 

ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných  stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

151/2018. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta                                                                                                                                                      

- uz. č. 326/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

20. Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 20, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 

957 o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

148/2018. predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 327/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

21. Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Komenského 27, Žilina,  IČO: 31 595 154 o predĺženie doby 

nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie  

reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018. predkladá: JUDr. Ing. 

Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 328/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

22. Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica,  IČO: 

45 939 187, o predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa  na Dvojkrížnej 

ul. v Bratislave na umiestnenie  reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 

153/2018.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

- uz. č. 329/XVIII/2021 - uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. Hlasovaním 

bolo uznesenie prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

23. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému 

návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy            

č. .../2021  z ....... 2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

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

- uz. č. 330/XVIII/2021 – hlasovaním uznesenie schválené bez pripomienok. 

24. Rôzne  

A/ Zmena účelu využitia finančných prostriedkov určených na zriadenie sociálnej služby 

krízovej intervencie. predkladá: Ing. Tomáš Galo, poslanec  

- uz. č. 331/XVIII/2021 – uznesenie prijaté na základe rozpravy. 

25. Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia  

 

 

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.04.2021 boli prijaté uznesenie 

číslo 309/XVIII/2021 – 331/XVIII/2021. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva 

zo dňa 27.04.2021 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. Uznesenia boli 

schválenou návrhovou komisiu podpísané a predložené na podpis starostovi, ktorý ich 

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

a  boli dodržané termíny pre ich zverejnenie.   
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II. Dňa 25.05.2021 sa konalo XIX. rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

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

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

podpísal pozvánku spolu s programom zasadnutia  miestneho zastupiteľstva zo dňa 19.05.2021, 

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

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

schválilo návrh programu zasadnutia tak, ako bol zverejnený.  

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

 

Program rokovania miestneho zastupiteľstva bol následne v rámci schvaľovania upravený/ 

doplnený o nové body s označením: 

3A Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Realizácia ľahkých extenzívnych 

vegetačných klimatických a energeticky aktívnych striech na objekte Materskej školy 

Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 zameranej na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. 
    

3B  Návrh na schválenie zámeru prijatia návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti 

na Čiližskej ulici č. 1, Bratislava-Vrakuňa  

 

Upravený program rokovania miestneho zastupiteľstva bol schválený hlasovaním: 

Počet prítomných: 12   Hlasovanie: ZA:  12 PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0 
 

 

Prijaté uznesenie k schválenému bodu rokovania miestneho zastupiteľstva 

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

Bratislavy č. .... /2021 z..... 2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

       predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta 

-  uz. č. 332/XIX/2021 – na základe rozpravy a pripomienok si predkladateľ materiálu 

autoremedúrou osvojil návrh na doplnenie predloženého uznesenia o pripomienky:  

• vyznačiť parkovacie miesta v zmysle Vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  

• vytvoriť nové parkovacie miesta zavedením jednosmerných komunikácii  

• vytvoriť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu  

• zachovať voľbu SMS lístkov  

• rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vytvoriť 

parkovacie zóny a následné spoplatnenie  

• realizovať parkovacie miesta v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislava v zmysle záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o parkovacej politike v roku 2019 a uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva č. 75/VI/2019 zo dňa 03.06.2019. 

Hlasovaním bolo uznesenie prijaté. 

3. Rôzne. 

A/ Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Realizácia ľahkých extenzívnych 

vegetačných klimatických a energeticky aktívnych striech na objekte Materskej školy 

Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 zameranej na 

vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.  predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

-  uz. č. 333/XIX/2021 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 
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B/   Návrh     na   schválenie   zámeru    prijatia    návratných  zdrojov   financovania   na   kúpu 

nehnuteľnosti  na  Čiližskej  ulici  č. 1, Bratislava-Vrakuňa.   predkladá: JUDr.  Ing. Martin 

Kuruc, starosta 

- uz. č. 334/XIX/2021 -  uznesenie prijaté v rámci pôvodného návrhu. 

  

Záver: 

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 25.05.2021 boli prijaté uznesenie 

číslo 332/XIX/2021 – 334/XIX/2021. Konštatujem, že uznesenia miestneho zastupiteľstva zo 

dňa 25.05.2021 boli zapísané v súlade so závermi jeho rokovania. Uznesenia boli schválenou 

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

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

dodržané termíny pre ich zverejnenie.   

 

 

 


