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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 263/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 264/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/2021 zo dňa 

16.2.2021, 308/XVII/2021 zo dňa 16.2.202, 309/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 310/XVIII/2021 

zo dňa 27.4.2021, 311/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 312/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

313/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 316/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 317/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 318/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 319/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

320/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 321/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 322/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 325/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 326/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

329/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 330/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 331/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 334/XIX/2021 zo dňa 25.5.2021 

 

 

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, 265/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 278/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 306/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 

307/XVII/2021 zo dňa 16.2.2021, 314/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 315/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 323/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 324/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021,327/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021,328/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 332/XIX/2021 

zo dňa 25.5.2021, 333/XIX/2021 zo dňa 25.5.2021 
 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 263/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

264/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/2021 zo dňa 16.2.2021, 308/XVII/2021 zo dňa 16.2.202, 309/XVIII/2021 

zo dňa 27.4.2021, 310/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 311/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

312/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 313/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 316/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 317/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 318/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

319/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 320/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 321/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 322/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 325/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 

326/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 329/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 330/XVIII/2021 zo dňa 

27.4.2021, 331/XVIII/2021 zo dňa 27.4.2021, 334/XIX/2021 zo dňa 25.5.2021 
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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

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

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  

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

Prebiehajú rokovania v nadväznosti na pripravovanú parkovaciu politiku vhl.meste                                                                                                                                   

ostáva v plnení
O

186 16.6.2020

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 886/154 vo 

výmere 602 m2, k. ú. Vrakuňa, od Poľnohospodárskeho družstva Podunajské Biskupice, IČO: 00 602 281, za účelom 

realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa.“

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/  schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie  pozemku registra „C“ KN  parc. č. 886/154 vo 

výmere 602 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaný na LV č. 5383 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva 

Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11  Bratislava, IČO: 00 602 281, v súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme č. 

202/2019 zo dňa 04.12.2019 čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán, v zmysle ktorej sa mestská časť ako nájomca 

zaviazala, že v lehote najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia  nájomnej zmluvy, t.j. do 03.12.2022 odkúpi do vlastníctva tento 

pozemok od prenajímateľa pre účely realizácie stavby „Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava-Vrakuňa“,

B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  1. Podpísať dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 202/2019 zo dňa 04.12.2019 s 

úpravou znenia čl. IV – zmluvné strany uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v termíne do 31.7.2020 z dôvodu 

mimoriadnej situácii spojenej s COVID-19 a posunu rokovaní miestneho zastupiteľstva. 

2. Zabezpečiť  vypracovanie a podpísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v súlade s bodom A/ v termíne do 31.7.2020.

3. V termíne najneskôr do septembra 2022 zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku, rokovať s vlastníkom pozemku o 

výške kúpnej ceny a predložiť návrh  na schválenie prevodu vlastníctva na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

odbor PaSM

 Návrh dodatku č. 1 k zmluve ev. č. MČ 202/2019 zo dňa 04.012.2019  ako aj návrh na uzatvorenie Zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluve bol zaslaný na pripomienkovanie PD Podunajské Biskupice. Dodatok č. 1 podpísaný 

dňa 27.7.2020. Zverejnený dňa 11.8.2020. pod Ev. č. MČ 103/2020. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

podpísaná dňa 30.7.2020. Zverejnená dňa 11.8.2020 pod Ev. č. MČ 104/2020. Ostáva v plnení z dôvodu 

podpisu kúpnej zmluvy v lehote do 03.12.2022.

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  

200 20.8.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         berie na vedomie

Informáciu o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti

B/                                                               schvaľuje

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

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

nečerpania úveru v predpokladanej výške jednotlivých projektov:

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

do 100 000,00 €

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

€

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

zateplenie fasády) v sume do 200 000 €

d) Vybudovanie klimatizácie  v kancelárskych priestoroch na Poľnohospodárskej ul. 

e) Rezerva ušetrených finančných prostriedkov do výšky schváleného úveru 

na obnovu a rekonštrukciu  komunikácií

odbor 

ekonomický

B/ reálizácia jednotlivých projektov v procese, úloha trvá.                                                                                                                                                  

Ostáva v plnení
O

201 20.8.2020

Výstavba bytového domu na Železničnej ulici.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                           berie na vedomie

informáciu o stave predpokladanej výstavby bytového domu na Železničnej ulici, parc. č. 1144 v k. ú Bratislava-Vrakuňa. 

B/                                                                nesúhlasí

s výrubom stromov a zbúraním objektu zberných surovín, ktoré mestská časť Bratislava-Vrakuňa, získala delimitačným

protokolom v roku 1991. 

C/                                                                 žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

požiadať primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o nesúhlasné stanovisko k výrubu stromov na danej

nehnuteľnosti

odbor ŽP,                                                             

VS a D

28.07.2020 odoslaný osobný list primátorovi hl. m. SR BA a na magistrát hl. m.  SR BA o vydaní nesúhlasného 

stanoviska s výrubom drevín a oboznámenie so skutkovým stavom 

31.07.2020 odoslaný osobný list primátorovi hl. m. SR BA  a na magistrát hl. m. SR BA – opakovaná žiadosť o 

vydanie nesúhlasného stanoviska k výrubu drevín 

 

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

 

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

ostáva v plnení

O

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. MČ zabezpečí  objednanie vypracovanie 

geometrického plánu so zameraním skutočného záberu pozemku priamo v teréne.                                                                                                                                                                                           

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  

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 

dňa 29.06.2021.                                                                                                                                                                                                              

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2021 - bude dňa 29.06.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• 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 - prijaté uz. č. 311/XVIII/2021 dňa 27.04.2021.                                                                                                                                                                                                                            

•  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

8.9.2020243

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. 

Kúpna zmluva podpísaná 29.4.2021, zverejnená 24.5.2021 pod Ev. č. MČ  101/2021, uhradené 50 % na účet hl. 

mesta z KC, na účet MČ časť, o  úhradu druhej polovice požiadala formou splátok. Materiál sa predkladá na 

rokovanie MZ 29.6.2021 - návrh na uzatvorenie dodatku č. 1 ku KZ.                                                                                                                

Ostáva v plnení. 

O

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
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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  

V264 8.12.2020

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.

odbor 

ekonomický

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 vypustiť zo sledovania

V263 8.12.2020

odbor 

školstva a 

sociálnych 

vecí

A/ 1. Zmluva s občianskym združením Odyseus so  sídlom Tomášikova 26, Bratislava podpísaná 29.12.2020, 

zmluva zverejnená dňa 21.01.2021 pod č. 14/2021.                                                                                                                                                                                                                       

2. Zmluva s občianskym združením HBK Vrakuňa so  sídlom Rajecká 38, Bratislava bola podpísaná dňa 

29.12.2020, zverejnená dňa 21.01.2021 pod č. 13/2021.                                                                                                                                                                                                                                     

3. Zmluva s občianskym združením ŠK Vrakuňa so  sídlom Poľnohospodárska 2, Bratislava bola podpísaná dňa 

29.12.2020, zverejnená dňa 21.01.2021 pod č. 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

B/                                                                                                                                                                  1. 

Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie VAGUS so sídlom Rajčianska 78, Bratislava bolo 

zaslané mailom dňa 12.01.2021 .                                                                                                                                                      

2.  Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie ABCedu pre vzdelanie so sídlom Hargašova 50, 

Bratislava bolo zaslané mailom dňa 12.01.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

vypúšťa sa zo sledovania             

 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.
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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

V264 8.12.2020

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.

odbor 

ekonomický

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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

odbor PaSM

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

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.   KZ podpísaná dňa 15.4.2021, zverejnená dňa 15.4.2021 pod č 73/2021.                                                                                                                                                                                                              

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

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.

280 8.12.2020 odbor PaSM
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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.

odbor 

ekonomický

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

vypustiť zo sledovania
V

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

odbor 

ekonomický

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

vypustiť zo sledovania
V

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

odbor 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.

odbor 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 
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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  

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 Úloha splnená vypúšťa sa V

309 27.4.2021

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 16.02.2021.

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

vypustiť zo sledovania                                                                                                                                                              
V

Úloha splnená vypúšťa sa V

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

2018, 2018-2022.                                                                                                                                            Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                          

                                                     berie na vedomie

1. splnenie uznesení MZ č.: 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/2021 zo 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

27.4.2021310 OVV
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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  

311 27.4.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                              berie na vedomie

Správu o výsledku finančnej kontroly číslo 3/2021  - kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa za rok 2020.

kontrolórka

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 2 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa číslo 256/XVI/2020  zo dňa 08.12.2020                                                                                             vypustiť zo 

sledovania         

V

312 27.4.2021

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 .                                           

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                        neschvaľuje

predložený návrh Memoranda  o spolupráci hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie útulku pre ľudí bez domova v 

objekte ubytovne na Čiližskej ulici. 1

B/                                                                  žiada

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prepracovanie návrhu Memoranda o umiestnenie  prevádzky 

útulku pre ľudí bez domova   v inej lokalite  mestskej časti na Hradskej ulici  /areál Mea Culpa alebo blízke okolie / 

C/                                                               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

D/                                                               žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,

aby o tomto hlasovaní informoval Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a aby poslanci 

mestského zastupiteľstva za mestskú časť Bratislava-Vrakuňa hlasovali na rokovaní mestského zastupiteľstva v súlade s 

prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa

OVV úloha splnená vypúšťa sa V

313 27.4.2021

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Krajinno-

architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesopark, Vrakunský lesík  s pripomienkami: 

- zachovať jestvujúce trasy chodníkov,

- zachovať na jestvujúcich chodníkoch  typ asfaltového povrchu alebo výmenu za iných povrch s povrchovými vlastnosťami 

asfaltu 

B/                                                                  žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

prijať predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík  ako záväzný dokument 

viažuci sa k predmetnému územiu na obdobie 15 rokov, ktorého účelom je komplexná koncepcia rozvoja územia pre potreby 

každodennej rekreácie návštevníkov, stanovenie usmernení a zhodnotenie viacerých investičných podnetov na lokalizáciu 

nových zariadení pre rekreáciu.  

odbor ŽP, 

VPS a D
úloha splnená, vypúšťa sa zo sledovania V
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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 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 zastavaných pozemkoch, k.ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu 

vlastníctva za cenu:

1. Rajecká 22, 24, 26 súpisné číslo 8685 v Bratislave

 LV stavby č. 2746, LV pozemkov registra „C“ č. 5078

 parcela číslo 491/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  218 m2, k.ú. Vrakuňa

 parcela číslo 491/83, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  268 m2, k.ú. Vrakuňa

 parcela číslo 491/84, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  212 m2, k.ú. Vrakuňa

 parcela číslo 491/85, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  205 m2, k.ú. Vrakuňa

 parcela číslo 491/86, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  203 m2, k.ú. Vrakuňa

   

   1. 1. vchod Rajecká   26

   ————————————————————————

                                                                      Spoluvl.podiel          Cena

   P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                      na pozemku         pozemku

   

——————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————

   1. 1.  1  Byt    2  22 Tomáš Topoľovský                 1477/100000     813.37 EUR

                          rod. Topoľovský

                          a manželka Mgr. Petra Topoľovská

                          rod. Nerušilová

   

——————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————

B/                                                                  žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k bytu za kúpnu cenu v súlade s 

bodom A/ uznesenia.

314 27.4.2021 odbor PaSM
Zmluva podpísaná starostom, predložená na pripomienkovanie kupujúcim.                                             

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  

O
Stanovisko MZ zaslané listom č. 482/2906 zo dňa 7.5.2021, emailom zaslaný na pripomienkovanie návrh 

zmluvy dňa 25.5.2021, žiadateľ ju následne predložil  na pripomienkovanie a podpis ZDS Bratislava.                                                                                                                                                                  

Ostáva v plnení.  

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme   č. 67/2006 zo 

dňa 01.06.2006 a dodatkov č. 1 až č. 4, dohodnutej do 31.05.2021 predĺženie doby nájmu  o 1 rok do 31.05.2022, s 

nájomcom TERMMING, a.s., Bratislava, IČO: 35 972 254,  s ponechaním doterajšieho účelu nájmu a výšky nájomného na 

nájom objektov kotolní  K-122 na Železničnej ul. 1, DH1-120 na  Čiližskej  42, DHII- 115 na Bebravskej 20, DH II – 219 na 

Rajčianskej 30 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Nájomca:

- zabezpečuje výrobu a distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody do bytových domov v mestskej časti Vrakuňa dlhodobo od 

roku 2006, 

- má v objektoch umiestnené vlastné tepelno-energetické zariadenia v jeho vlastníctve, 

- tieto priestory počas doby nájmu zrekonštruoval na vlastné náklady,

- zabezpečuje pravidelnú údržbu objektov, 

- vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s COVID mestská časť má záujem predĺžiť dobu nájmu,  počas ktorej sa 

rozhodne o ďalšom naložení so stavbami, v ktorých sú umiestnené kotolne,

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 5  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 31.5.2021.

316 27.4.2021 odbor PaSM
Dodatok č . 5 uzatvorený dňa 28.5.2021, zverejnený dňa 4.6.2021 pod Ev. č. 109/2021.                          

Vypúšťa sa zo sledovania.
V

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.                                    

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                      schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku (ďalej len „ZoBZoZVB“) so 

žiadateľom TIDLY SLOVAKIA, a.s., Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 976 161, zapísaný v Obchodnom registri 

okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 878/S ako investorom stavby „Novostavba skladových priestorov – 

Objekt súbor S0-03 NN distribučný rozvod“ a so zriadenie vecného bremena v rozsahu:

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek  iné                        stavebné 

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

za podmienok ďalej dohodnutých v Zmluve o zriadení vecných bremien, ktoré budú zriadené na dobu neurčitú, na pozemku 

registra „C“  parc. č. 2374/36, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  evidovaný    na LV č.  5529 vo vlastníctve 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa, lokalita Anízová ulica v Bratislave,  v zmysle geometrického 

plánu (GP), ktorý bude úradne overený Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom a priložený k Zmluve o zriadení 

vecných bremien v prospech oprávnenej strany Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO: 36 

361 518, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B,  a to za jednorazovú 

odplatu bez znaleckého posudku vo výške 50,00 Eur/m2 v celkovej sume v závislosti od veľkosti záberu pozemku v zmysle 

GP, ktorú uhradí v zmysle „ZoBZoZVB“ žiadateľ TIDLY SLOVAKIA, a.s., Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 976 

161 na účet budúceho povinného mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 82 07 Bratislava, IČO:00 603 295, za 

budúceho oprávneného, v prospech ktorého sa zriadi vecné bremeno a s ktorým uzatvoril žiadateľ Zmluvu o pripojení 

odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000733 z 21.12.2020, a to s podmienkou, že 

stavebník po  zriadení a uložení elektroenergetických zariadení uvedie pozemok, ktorý je predmetom záberu a povrch 

komunikácie do pôvodného stavu na vlastné náklady.

B/                                                              žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Podpísať zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súlade s bodom A/ tohto uznesenia.

315 27.4.2021 odbor PaSM
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

317 27.4.2021

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa uzatvorenie zmluvného vzťahu na nájom nebytového priestoru – miestnosť č. 118 o výmere 22,10 m2 na 

prízemí v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, evidovaný na LV č. 2764, na Šíravskej 7 v Bratislave, 

súpisné číslo 8764, na dobu určitú od 01.06.2021 do 31.05.2022, výške nájmu 35,00 Eur/m2 ročne, t. j. 773,50 Eur ročne,  so 

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

– BOST 400 a  to s podmienkou doplatku ušlého nájomného dva roky spätne od 01.06.2019 do 31.05.2021, t.j. 1547,00 Eur 

jednorázovo. 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- v danom nebytovom priestore je umiestnené technologické zariadenie a tento priestor slúži výlučne ako  odovzdávajúca 

stanica tepla pre objekt miestneho úradu, ktorú prevádzkuje spoločnosť TERMMING, a.s., 

- predmetné priestory sa nedajú užívať na iný účel nájmu, nakoľko kolaudačne boli určené tomuto účelu.

B/                                                                        žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

Uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov  v termíne do 31.5.2021 v súlade so znením v bod A/ tohto uznesenia. 

odbor PaSM
Zmluva o nájme uzatvorená dňa 28.5.2021, zverejnená dňa 4.6.2021 pod Ev. č. 110/2021 dňa 9.6.2021.                                                                                                                                                        

Vypúšťa sa zo sledovania
V

Žiadosť nájomcu Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 907 185 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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

 A/                                                                      schvaľuje 

zmenu v mene nájomcu  - Mgr. Petra Rusnáková, Rajecká 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 907 185, ako SZČO na obchodné 

meno TUTO s. r. o., Novozámocká 47,  Nesvady 946 51, IČO: 53 617 622,  v súlade s výpisom obchodného registra 

Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53726/N v nájomnej zmluve ev. č. MČ: 49/2018 uzatvorenej dňa 

09.07.2018, na  prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č.  3899/6, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na LV č. 

1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený protokolom č. 385/2003 zo dňa 02.06.2003 do správy mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, vo výmere 20 m2 za účelom umiestnenia stánku s občerstvením a max. 70 m2 na 

vytvorenie letného sedenia pri stánku s občerstvením v lokalite vedľa detského ihriska pri vstupe do lesoparku od Hradskej 

ulice v Bratislave, ktorá bola uzatvorená   na dobu určitú 5 rokov. 

B/                                                                  neschvaľuje 

a) premiestnenie predajného stánku na nové miesto vedľa workoutového ihriska, pripojenie na vodovodnú a kanalizačnú 

prípojku na Brezovej ulici v Bratislave, ktoré zrealizuje nájomca  na vlastné náklady bez zápočtu z nájomného a  po 

ukončení doby nájmu  inžinierske siete zostanú vo vlastníctve vlastníka pozemku, resp. správcu pozemku, bez vzájomnej 

kompenzácie vynaložených nákladov,

b)  predĺženie doby nájmu na 10 rokov, t.j. na dobu určitú do 08.07.2028, v prípade realizácie pripojenia na inžinierske siete,

C/                                                                  žiada

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu

1. V súlade s bodom A/  uznesenia zabezpečiť vypracovanie dodatku k nájomnej  zmluve.

2. V súlade so schválenou štúdiou Lesoparku pripraviť súťažné podmienky na umiestnenie dvoch      dočasných mobilných 

stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových      a oddychových aktivít s občerstvením v lokalite 

Lesoparku

318 27.4.2021 odbor PaSM

A/ Dodatok č.  2 uzatvorený dňa 31.5.2021, zverejnený dňa 4.6.2021 pod Ev. č. 111/2021.                             

C/2 - návrh súťažných podmienok je predložený na rokovanie MZ dňa 29.6.2021, bude sledovaný pod 

iným uznesením.                                                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo  sledovania. 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

319 27.4.2021

Žiadosť nájomcu prepress s.r.o., Rajecká 38/14145,   821 07 Bratislava, 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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         neschvaľuje

nájomcovi prepress s. r. o.,  Rajecká 38, 821 07 Bratislava, IČO: 52 854 804, ktorý užíva nebytový priestor na Bučinovej 10 

v Bratislave pre účely predajne cukrárne a kaviarne v súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme Ev. č. MČ: 490/2013 zo dňa 

30.7.2013, poskytnutie zľavy na nájomnom z dôvodu obmedzenia užívania prenajatých nebytových priestorov   po rozbití 

sklenených výplní dverí a výkladov cudzím zavinením  za obdobie od 01.01.2021 do 20.01.2021 vo výške 285,00 Eur z 

ročného nájomného za rok 2021. 

     

B/                                                              žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Zaslať  nájomcovi stanovisko v súlade s bodom A/ tohto uznesenia

odbor PaSM
Vyjadrenie MČ zaslané nájomcovi listom zo dňa 7.5.2021 pod č. 241/21/2021/PSM.                               

Vypúšťa sa zo sledovania
V

320 27.4.2021

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.,  so sídlom na Krokusovej 20673/6,   821 07 Bratislava IČO: 46 969 110 a 

žiadosť o doplnenie účelu nájmu v súlade s nájomnou zmluvou   ev. č. MČ: 3/201

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

v súlade s uzatvorenou zmluvou Ev. č. MČ: 3/2016 zo dňa 12.01.2016 a výpisom z obchodného registra Okresného súdu 

Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 86610/B:  

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

969 110 so sídlom na Krokusovej 20673/6, 821 07 Bratislava,  konateľ Marek Šimunič,

b) v článku II. Účel nájmu doplnenie  účelu nájmu o poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na 

priamu konzumáciu (jedlá, nealkoholické nápoje a výlučne nízkoalkoholické nápoje – varené víno, vianočný punč, mladé 

vína a burčiak, nesúhlas s predajom tvrdých alkoholických nápojov a piva) v období od  01. novembra do 28. februára 

daného roka. 

B/                                                                        žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

Uzatvoriť Dodatok č. 2  k zmluve o nájme v súlade so znením uznesenia v bode A/.

odbor PaSM

Dodatok č. 2 k NZ Ev.č. 3/2016 podpísaný 18.06.2021, predložený na zverejnenie                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                                                

Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

321 27.4.2021

Žiadosť nájomcu Felixa Horínka – Fel, Slatinská 5021/16, 821 07 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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu v zmysle uzatvorenej zmluvy o 

nájme Ev. č. 139/2014 dohodnutej do 31.05.2021 o ďalšie 3 roky   na dobu určitú  do 31.5.2024 s nájomcom Felixom 

Horínkom – Fel, Slatinská 16, 821 07 Bratislava, IČO: 11 894 059,  s ponechaním doterajšieho účelu nájmu a výšky 

nájomného na nájom nebytových priestorov v stavbe na Bebravskej ul. v Bratislave,  postavenej na  pozemku registra „C“ 

parc. č. 3648/151.

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- nájomca tieto priestory počas doby nájmu zrekonštruoval na vlastné náklady,

- zabezpečuje pravidelnú údržbu strechy (bývalej pochôdznej terasy), ktorá je v zlom technickom stave, nakoľko dochádza k 

zatekaniu do priestorov nájmu,

- o nájom nebytových priestorov v nevyhovujúcom technickom stave nemajú žiadatelia záujem a mestská časť potrebuje mať 

príjem do rozpočtu.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 31.5.2021.

odbor PaSM

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 10.5.2021, zverejnený  na webovom sídle prenajímateľa dňa 18.5.2021 

pod EČ MČ. 96/2021dň  18.5.2021.                                                                                                               

Vypúšťa sa zo sledovania                                                                                             

V

322 27.4.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                          schvaľuje 

a) nájomcovi Edux s. r. o.,  Vážska ul. č. 5012/34, 821 07 Bratislava, IČO: 52 560 813, ktorý užíva objekt na Vážskej 34 v 

Bratislave pre účely neplnoorganizovanej Súkromnej základnej školy a jej zaradenia do siete škôl a školských zariadení,  v 

súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme Ev. č. MČ: 26/2020 zo dňa 27.02.2020, refundáciu vynaložených nákladov na 

výmenu radiátorových ventilov s hlavicami v prenajatom objekte na Vážskej 34 o  podlahovej  ploche   891,19 m2  zápočtom  

z  ročného  nájomného za rok 2021 vo výške  1 853,35 Eur,

b) vyčlenenie finančných prostriedkov na technickú úpravu ventilov na prívode tepla  do objektov na Vážskej 32 a Vážskej 

34 v Bratislave, na samostatnú   reguláciu prívodov tepla do priestorov prenajatých nebytových priestorov a priestorov 

bytových jednotiek,

    

B/                                                          žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

a) Zabezpečiť vypracovanie Dodatku č. 1 k zmluve o nájme Ev. č. MČ: 26/2020 zo dňa 27.02.2020 v súlade s bodom A/ 

písm. a)  v termíne do 31.05.2021.

b) Zabezpečiť realizáciu technickej úpravy ventilov v súlade so znením v bode A/ písm. b) v termíne do 30.06.2021.

odbor PaSM

A/a Vyjadrenie zaslané nájomcovi listom zo dňa 7.5.201, exp. 13.5.2021 pod                                                  

č. 2669/58027/2021/PMS.                                                                                                                                   

A/b - technická úprava ventilov na prívodoch tepla je v riešení                                                                                  

referátom  investícií, obnovy a údržby objektov.                                                                                                                 

B/ Dodatok č. 2 k NZ č. 26/2020 podpísaný dňa 28.5.2021 pod EČ MČ: č. 129/2021,                             

zverenený dňa 10.6.2021.                                                                                                                                                     

Vypúšťa sa zo sledovania 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis, dodatok sa musí vypracovať zo 

strany nájomcu v nemeckom jazyku, predloží na podpis prenajímateľovi do 29.6.2021.                                                                                                                                                     

Ostáva v plnení. 

O

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich 

dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na 

umiestnenie  jednej reklamnej jednostrannej stavby   (miesto č. 13) a jedného BIGboardu, reklamnej stavby s dvomi výlepovými 

plochami (miesto č. 4/A) v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme Ev. č. MČ: 150/2018 zo dňa 02.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 

30.06.2021, o 1 rok do 30.06.2022, s nájomcom NUBIUM, s.  r. o., Trenčianska 705/55, 821 09, Bratislava, IČO: 47 545 674, so 

zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného kruhového 

objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021 a v súlade s 

výpisom Obchodného registra uviesť zmenu sídla spoločnosti. 

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na nájom 

reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

324 27.4.2021 odbor PaSM

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis, predloží na podpis 

prenajímateľovi do 29.6.2021.                                                                                                                                                 

Ostáva v plnení. 

O

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020, predĺženie doby nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK 

Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave na tri reklamné jednostranné stavby (miesto č. 1, 17, 21),    v zmysle uzatvorenej 

zmluvy o nájme Ev. č. MČ: 149/2018 zo dňa 28.9.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 rok do 30.6.2022, s 

nájomcom euroAWK, spol. s  r. o., Bajkalská 19B, 821 01, Bratislava, IČO: 35 808 683, so zachovaním doterajších 

zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa, 

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného 

kruhového objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do          15.06.2021 a 

v súlade s výpisom Obchodného registra uviesť zmenu sídla spoločnosti. 

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na 

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

323 27.4.2021 odbor PaSM
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

odbor PaSM

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby  nájmu časti stavby - oplotenia pri ŠK 

Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na umiestnenie  troch reklamných jednostranných stavieb  (miesto č. 11, 12 a 18) v 

zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme Ev. č. MČ: 151/2018 zo dňa 14.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 

rok do 30.6.2022, s nájomcom JEZET reklamná agentúra, s.r.o., Junácka 4, 831 04,  Bratislava, IČO: 35 763 205, so 

zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného 

kruhového objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021. 

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na 

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

326 27.4.2021 odbor PaSM

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu  časti stavby - oplotenia pri ŠK 

Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na umiestnenie  troch reklamných jednostranných stavieb v zmysle uzatvorenej zmluvy 

o nájme Ev. č. MČ: 154/2018 zo dňa 06.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 rok do 30.6.2022, s 

nájomcom ISPA, spol. s  r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717, so zachovaním doterajších zmluvných 

podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného 

kruhového objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021.

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na 

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

27.4.2021325
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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  

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu  časti stavby  - oplotenia pri ŠK 

Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na umiestnenie   troch reklamných jednostranných stavieb (miesto č. 9, 10, 19) v 

zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme Ev. č. MČ: 148/2018 zo dňa 06.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 

rok t.j. do 30.06.2022 s nájomcom Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957, so 

zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného 

kruhového objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021.

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na 

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

27.4.2021327 odbor PaSM

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich 

dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu  časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na 

umiestnenie  šiestich  reklamných jednostranných stavieb (miesto č. 8, 14, 15, 22, 23, 24) v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme Ev. č. 

MČ: 153/2018 zo dňa 01.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 rok do 30.6.2022, s nájomcom GRYF reklamné štúdio, 

s. r. o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica,  IČO: 45 939 187, so zachovaním doterajšej výšky nájmu,

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného kruhového 

objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021.

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na nájom 

reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

329 27.4.2021 odbor PaSM

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis,                                                     

predloží na podpis prenajímateľovi do 29.6.2021.                                                                                                                       

Ostáva v plnení. 

O

O27.4.2021328

Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

osobitného zreteľa a  v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do 

správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK 

Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na umiestnenie  štyroch reklamných jednostranných stavieb   (miesto č. 3, 5, 6, 7), 

jednej obojstrannej stavby (miesto 3/A), jednej BIGboard reklamnej stavby (miesto 2/A), v zmysle uzatvorenej zmluvy o 

nájme Ev. č. MČ: 152/2018 zo dňa 03.08.2018 a dodatku č. 1 ev. č. MČ: 192/2020  zo dňa 07.12.2020,  dohodnutej od 

01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 rok do 30.06.2022,  s nájomcom ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina,  IČO: 31 595 

154,  so zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného 

kruhového objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 2  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia    v termíne do 15.06.2021. 

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na 

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

odbor PaSM

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis,                                                     

predloží na podpis prenajímateľovi.                                                                                                                                                     

Ostáva v plnení. 
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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  

330 27.4.2021

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2021  z ............. 

2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  bez pripomienok.

B/                                                                  žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

zaslať stanovisko MZ k predloženému návrhu  VZN hlavnému mestu SR Bratislava.

odbor PaSM
Stanovisko zaslané listom č. 2765/152/2021 zo dňa 7.5.2021.                                                                  

Vypúšťa sa zo sledovania. 
V

331 27.4.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                      poveruje 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu, 

1. Podaním žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zmenu účelu využitia finančných prostriedkov 

určených na zriadenie sociálnej služby krízovej intervencie  na :

-  zmenu účelu  vyžitia objektu na Čiližskej ul.1 v zmysle uznesenia MZ č. 312/XVIII/2021  

/ byty pre mladých učiteľov, mladé rodiny ...... /

-  zriadenie centra prevencie drogovej kriminality v objekte bytového domu na Stavbárskej ul. tzv .

 „ Pentagonu „ 

2. Rokovaním  vo veci získania a využitia finančných prostriedkov

OVV úloha splnená vypúšťa sa V

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

v súlade s úplným znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich 

dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu  časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej v Bratislave, na 

umiestnenie  šiestich  reklamných jednostranných stavieb (miesto č. 8, 14, 15, 22, 23, 24) v zmysle uzatvorenej zmluvy o nájme Ev. č. 

MČ: 153/2018 zo dňa 01.08.2018 dohodnutej od 01.07.2018 do 30.06.2021, o 1 rok do 30.6.2022, s nájomcom GRYF reklamné štúdio, 

s. r. o., Pažite 56, 010 09 Žilina-Bytčica,  IČO: 45 939 187, so zachovaním doterajšej výšky nájmu,

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- finančné prostriedky z nájmu mestská časť používa z rozpočtu na dotáciu činnosti športového klubu ŠK Vrakuňa,   

- reklamné stavby umiestnené na oplotení ŠK Vrakuňa bránia prieniku prašnosti a hlučnosti z frekventovaného dopravného kruhového 

objazdu,

- nájomca reklamných stavieb v roku 2018 sa spolupodieľal s ostatnými reklamnými spoločnosťami z vlastných finančných 

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 1  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia   v termíne do 15.06.2021.

2. Vypracovať architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite, ako podklad na   vyhlásenie verejnej súťaže na nájom 

reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

329 27.4.2021 odbor PaSM
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

332 25.5.2021

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. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaním

A/                                                              schvaľuje

návrh 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

-	s pripomienkami:

•	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.

B/                                                           odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy.

odbor ŽP, 

VPS a D
ostáva  v plnení O

334 25.5.2021

Návrh na schválenie zámeru prijatia návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti na Čiližskej ulici č. 1, 

Bratislava-Vrakuňa. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/				            	schvaľuje

a)	zámer prijatia návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti na Čiližskej ulici, 

Bratislava-Vrakuňa vo výške maximálne do 600 000,00 €

b)	výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcii v zložení: 

1.	Ing. Zuzana Schwartzová

2.	Mgr. Art. Jana Némethová

3.	JUDr. Ing. Marek Zajíček

4.	Ing. Katarína Hillerová

B/					             žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

osloviť jednotlivé finančné inštitúcie na predloženie indikatívnych ponúk na financovanie kúpy nehnuteľnosti.

odbor 

ekonomický 

Vyhodnotenie indikatívnych ponúk bánk výberovou komisiou dňa 16.6.2021, materiál o prijatí úveru 

predložený na rokovanie MZ dňa 29.6.2021 - úloha splnená, vypúšťa sa
V

333 25.5.2021

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.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

RRRSaP ostáva  v plnení O
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