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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

 

 

berie na  vedomie 

 

 

 

Správu č. 4/2021 z priebežnej kontroly plnenia  uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa  prijatých v čase od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku               

8. volebného obdobia 2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Správa je vypracovaná a predložená v súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a  čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v zmysle ktorého priebežnú kontrolu plnenia 

uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predkladá miestny kontrolór 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti. Kontrola bola zároveň vykonaná na základe schváleného 

plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2021 schválený uznesením číslo 

256/XVI/2020 dňa 08.12.2020. 
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S P R Á V A    č. 4/2021  

z priebežnej kontroly  plnenia uznesení  
 

Oprávnená osoba:    Ing. Alena Kaňková, miestny kontrolór  
 

Predmet kontroly: Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
 

Kontrola bola vykonaná v čase: od 02.07.2021 do 24.08.2021 s prerušením v čase čerpania 

dovolenky a do času predloženia vyhodnotenia uznesení zo 

strany vecne príslušných odborov Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 
 

Povinná osoba:  Mestská časť Bratislava–Vrakuňa,  

 Šíravská 7, 821 07 Bratislava 

IČO 00 603 295 
(v zastúpení Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) 

 

Kontrolované obdobie:  uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa prijaté od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a 

tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  čl. 8 platného Rokovacieho poriadku 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2021 schválený uznesením číslo 

256/XVI/2020 dňa 08.12.2020. 
 

CIEĽ KONTROLY: 

Zistiť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku                

8. volebného obdobia 2018-2022). 
 

OZNÁMENIE O VÝKONE KONTROLY  

Listom č. 2939/2021/MK/AK zo dňa 01.07.2021 podľa č. VI ods. 1 písm. a) „Pravidiel kontrolnej 

činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ (ďalej len „pravidiel“) bola 

povinná osoba oboznámená s termínom zahájenia kontroly, cieľom kontroly a súčasne v súlade s čl. 

V ods. 1 písm. c) „pravidiel“ a čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa požiadaná o zabezpečenie súčinnosti potrebnej na jej vykonanie 

a na predloženie písomného vyhodnotenia tých uznesení, ktoré k dátumu zahájenia kontroly ostali 

v plnení.  
 

VÝCHODISKÁ KONTROLY 

Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a súvisiace materiály z jednotlivých odborov Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona SNR                           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností 

vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu. 

Kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: 

➢ upravoval článok 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, schválený uznesením číslo 78/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, ktorý bol 

zmenený a doplnený Dodatkom č. 1 schválením uznesenia č. 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 

Dodatkom č. 2 schválením uznesenia č. 275/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017 a Dodatkom č. 3 

schválením uznesenia č. 398/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018 (ďalej len „rokovací poriadok) 

v zmysle ktorého: 
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1. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva miestne zastupiteľstvo mestskej časti. Nositeľ úloh 

zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva, v 

úzkej súčinnosti so starostom, zástupcami starostu, miestnym kontrolórom a prednostom. 

Prednosta o plnení uznesení predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu, prípadne návrhy na 

ich ďalšie sledovanie, respektíve vypustenie zo sledovania. Priebežnú kontrolu uznesení 

miestneho zastupiteľstva predkladá miestny kontrolór v súlade s plánom kontrolnej činnosti.  

Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a konatelia spoločností s 

majetkovou účasťou mestskej časti prekladajú na odbor vnútorných vecí do 5 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.   

Vedúci odborov miestneho úradu prekladajú na odbor vnútorných vecí do 10 dní po uplynutí 

termínu na splnenie úloh vyplývajúcich z uznesení, jeho písomné vyhodnotenie.  

2. Miestny úrad vytvára podmienky na realizáciu úloh stanovených uzneseniami miestneho 

zastupiteľstva a vykonáva nariadenia mestskej časti. Na vykonávaní nariadení sa spolu s 

inými orgánmi podieľa aj Okrsková stanica mestskej polície Bratislava-Vrakuňa. 

 

TERMÍNY ROKOVANÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI 

BRATISLAVA-VRAKUŇA 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) 

bolo zvolávané v súlade so zákonom  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a rokovacím poriadkom v platnom znení.  
 

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 129/X/2019 zo dňa 03.12.2019 bol schválený 

nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020 so začiatkom        

o 8,30 hod.: 

• 28. január 2020, 

• 31. marca 2020, 

• 09. júna 2020, 

• 08. septembra 2020, 

• 01. decembra 2020. 

 

Uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 258/XVI/2020 dňa 18.12.2020 bol schválený 

nasledovný harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2021 so začiatkom        

o 8,30 hod.: 

• 16. februára 2021, 

• 27. apríla 2021, 

• 29. júna 2021, 

• 21. septembra 2021, 

• 14. decembra 2021. 
 

V kontrolovanom období bolo starostom  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zvolané rokovanie 

miestne zastupiteľstva celkom 7 krát, z toho v mimoriadnom termíne 2 krát.  

 

Kontrola preverila legislatívnu úpravu prípravy materiálov na rokovania orgánov samosprávy, 

prijímania uznesení v nadväznosti na zákonnú úpravu predpísaného kvóra pre ich prijímanie, 

plnenia úloh v stanovených lehotách a termínoch, zverejňovania dokumentov ako i súvisiacich 

dokumentov pred ich prerokovaním a po ich schválení s ohľadom na transparentnosť a 

sprístupňovanie informácií exekutívou a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.  
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KONTROLNÉ ZISTENIA: 

XIV. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.08.2020 v mimoriadnom termíne 

Na XIVI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 6 uznesení čísla 196/XIV/2020 – 

201/XIV/2020. 

XV. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.09.2020 

Na XV. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 48 uznesení čísla 202/XV/2020 - 

251/XV/2020, pričom hlasovaním neboli schválené dve uznesenia čísla 240/XV/2020 a 

247/XV/2020. 

XVI. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020 

Na XVI. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 37 uznesení čísla 252/XVI/2020 - 

288/XVI/2020. 

XVII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 16.02.2021 

Na XVII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 20 uznesení čísla 289/XVII/2021 

- 308/XVII/2021. 

XVIII. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27.04.2021  

Na XVIII. rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo prijatých 23 uznesení čísla 

309/XVIII/2021 - 331/XVIII/2021. 

XIX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.05.2021 v mimoriadnom termíne 

Na XIX. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijaté 3 uznesenia čísla 332/XIX/2021 - 

334/XIX/2021. 

XX. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 29.06.2021 

Na XX. rokovaní miestneho zastupiteľstva boli prijatých 22 uznesení čísla 335/XX/2021 - 

356/XX/2021. 

 

Z priebežnej kontroly plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom vyplýva, že v období 

od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) bolo 

prijatých, resp. schválených  159 uznesení, z ktorých bolo potrebné vyhodnotiť tie, ktoré mali 

„charakter“ realizovateľných (žiada, splnomocňuje). Zostávajúce uznesenia mali informatívny, resp. 

deklaratívny a konštatačný charakter. 

  

Prehľad o počte prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v čase 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť 

druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa termínov rokovania, vrátane 

návrhov na ich vypustenie a sledovanie  

rokovania 

miestneho 

zastupiteľstva 

 prijaté uznesenia 

počet 

prijatých 

uznesení 

počet 

splnených/ 

vypustených 

uznesení zo 

sledovania                

k 29.06.2021 

počet uznesení, ktoré ostali           

v plnení do 21.09.2021 

celkom 
návrh na 

vypustenie 

ponechať                      

v 

sledovaní 

XIV 20.08.2020  196/XIV/2020 - 201/XIV/2020  6 4 2 2 0 

XV 08.09.2020  202/XV/2020 - 251/XV/2020  48 45 3 1 2 

XVI 08.12.2020  252/XVI/2020 - 288/XVI/2020  37 34 3 0 3 

XVII 16.02.2021  289/XVII/2021 - 308/XVII/2021  20 18 2 0 2 

XVIII 27.04.2021  309/XVIII/2021 - 331/XVIII/2021  23 17 6 1 5 

XIX 25.05.2021  332/XIX/2021 - 334/XIX/2021  3 1 2 2 0 

XX 29.06.2021  335/XX/2021 - 356/XX/2021  22 0 22 16 6 

Celkový počet prijatých uznesení 159 119 40 22 18 
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NÁVRH ĎALŠIEHO POSTUPU: 

V zmysle záverov z priebežnej kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých 

v kontrolovanom období navrhujem: 
 

1.                                                               schváliť  

predĺženie termínu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

NOSITEĽ UZNESENIA ČÍSLO UZNESENIA 
PÔVODNÝ 

TERMÍN 
NOVÝ TERMÍN 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

343/XX/2021 časť B/2  

zo dňa 29.06.2021 

15.07.2021-

15.08.2021 

október-

november 2021 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, 

starosta 

343/XX/2021 časť B/3  

zo dňa 29.06.2021 
21.09.2021 14.12.2021 

 

2. vypustiť zo sledovania uznesenia: 

200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 201/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 243/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 307/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021, 314/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 

332/XIX/2021 zo dňa 25.05.2021, 333/XIX/2021 zo dňa 25.05.2021, 335/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021, 336/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 338/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 339/XX/2021 

zo dňa 29.06.2021, 340/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 341/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 

344/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 345/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 346/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021, 347/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 348/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 349/XX/2021 

zo dňa 29.06.2021, 350/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 351/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 

352/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 356/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 
 

3. ponechať v sledovaní uznesenia číslo:  

241/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 16.02.2021, 315/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 323/XVIII/2021 zo 

dňa 27.04.2021, 324/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 327/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 

328/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 337/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 342/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021, 343/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 353/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 354/XX/2021 

zo dňa 29.06.2021, 355/XX/2021 zo dňa 29.06.2021. 

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

správy č. 4/2021: 

1. Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 

29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) – Príloha č. 1. 

2. Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva   v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť 

druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) podľa typu vymedzenia   - Príloha č. 2. 

 

ZÁVER: 

Výkon kontroly postupov ustanovených v Rokovacom poriadku – Príprava a zvolávanie zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva, preukázal dodržiavanie týchto ustanovení bez negatívnych zistení. 

Zasadnutia zastupiteľstva v riadnych termínoch sa riadili schváleným harmonogramom prijímaným 

poslancami uznesením zväčša na konci príslušného roka, okrem schváleného termínu, ktoré sa malo 

uskutočniť dňa 01.12.2020 a to z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID-19. Materiály na rokovanie boli pripravované v termínoch a forme určenej Rokovacím 

poriadkom. Obdobne exekutíva dodržiava termíny distribúcie materiálov na rokovanie, ako i ich 

zverejňovanie na webovom sídle mestskej časti pre dodržiavanie informačnej povinnosti 

sprístupňovania informácií občanom a verejnosti. Miestny kontrolór preveril i dodržiavanie 

povinnosti dodržiavania lehôt pri zverejňovaní dokumentov na pripomienkovanie verejnosti, napr. 

návrhy všeobecne záväzných nariadení, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie zámerov, 

ako i plnenie lehôt povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých dokumentov.          
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V kontrolovanej vzorke písomností nezistila kontrola závažné porušovanie ustanovení všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
 

Kontrolou bolo zistené, že nebol dodržaný termín k podpisu zmlúv, resp. dodatkov k nájomným 

zmluvám uvedený v uzneseniach číslo 323/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 324/XVIII/2021 zo dňa 

27.04.2021, 325/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 326/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 

327/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 328/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021. 
 

Uzneseniami číslo 228/XV/2020 - 237/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 a číslo 272/XVI/2020 – 

277/XVI/2020 z 08.12.2020 boli schválené žiadosti o odpustenie platenia nájomného pre nájomcov, 

ktorí užívali nebytové priestory základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. Riaditeľky základných škôl schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného 

nezohľadnili  v rozpočte  na rok 2020. 
 

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných 

odborov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa venovaná dostatočná pozornosť.  

V záujme urýchlenia procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho 

zastupiteľstva opakovane navrhujem, aby nositelia úloh  zabezpečovali a kontrolovali uznesenia, 

ktoré sú v plnení a súčasne kontrolovali plnenie tých uznesení, ktoré obsahujú trvalé, resp. dlhodobé 

úlohy.  

 

Zároveň bolo odporúčané: 

- aby nositelia úloh, v súlade s čl. 8 rokovacieho poriadku, predkladali odboru vnútorných vecí 

písomné vyhodnotenie uznesení, v termíne do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie, 

- v súlade s čl. 7 bod 14  rokovacieho poriadku do návrhov uznesení určiť termín plnenia, 

- dodržiavať termíny plnenia uznesení, vrátane termínov pri uzneseniach, ktoré sú viazané 

termínom skončenia ich platnosti, 

- nevypúšťať so sledovania uznesenia, obsahujúce trvalé, alebo dlhodobé úlohy. 

 

 

 

 

 

Správa z kontroly vypracovaná dňa  17.08.2021. Správa o výsledku priebežnej kontroly plnenia  

uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v období: od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého 

a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) č. 4/2021 bola zo strany kontrolovaného 

subjektu  prevzatá dňa 24.08.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

196/XIV 20.08.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy Bodvianska

4, Bratislava,

 B/                 žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy

Bodvianska 4, Bratislava,

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ..../2020 zo dňa 20.08.2020 o zriadení Materskej školy

Bodvianska 4, Bratislava na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti.

Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Materskej 

školy Bodvianska 4, Bratislava bolo vyhlásené  pod č. 

3/2020 dňa 20.08.2020 a zverejnené na webovom sídle 

mestskej časti  dňa 20.08.2020 s účinnosťou od 

01.09.2020.                                                                                   

VZN č. 3/2020 vyhlásené 20.08.2020 a zverejnené na 

úradnej tabuli a webovom sídle                                                                                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

197/XIV 20.08.2020

Návrh Zriaďovacej listiny Materská škola Bodvianska 4, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                             schvaľuje

Zriaďovaciu listinu Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.

Zriaďovacia listina Materskej školy Bodvianska 4, 

Bratislava bola podpísaná starostom mestskej časti dňa 

21.08.2020.                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                  

zriaďovacia listina podpísaná dňa 21.08.2020 a 

zverejnená na webovom sídle materskej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

198/XIV 20.08.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením č. .../2020 z ....... 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              súhlasí

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne 

záväzným nariadením č. .../2020 z ... 2020

B/                                                              odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

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

Stanovisko k návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o 

zákaze prevádzkovania hazardných hier na území 

hlavného mesta SR Bratislavy počas dní ustanovených 

týmto VZN  bolo zaslané primátorovi  hl. mesta SR 

Bratislavy dňa 21.08.2020 listom č. 

2391/8266/2020/VV/SD                                                                               

- listom č. 2391/8266/2020/VV/SD zo dňa 21.08.2020 

bolo dňa 24.08.2020 zaslané stanovisko (výpis z 

uznesenia) primátorovi hlavného mesta                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

199/XIV 20.08.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2020 z ......2020 o 

podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   súhlasí

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2020 z ......2020 o podmienkach 

umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B/                                                                 odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

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

Stanovisko k návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy o 

podmienkach umiestňovania herní na území hl. mesta 

SR Bratislavy,  bolo zaslané primátorovi  hl. mesta SR 

Bratislavy dňa 21.08.2020 listom č. 

2391/8266/2020/VV/SD                                                               

- listom č. 2391/8266/2020/VV/SD zo dňa 21.08.2020 

bolo dňa 24.08.2020 zaslané stanovisko (výpis z 

uznesenia) primátorovi hlavného mesta                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

200/XIV 20.08.2020

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

B/ reálizácia jednotlivých projektov v konečnej fáze                                                                                                                                                  

Úloha splnená                                                                                                                                                                                                                                      

a) revitalizácia detských ihrísk z úveru vo výške                                          

98 000 €,                                                                                    

b) technologické vybavenie ŠJ Žitavská vo výške 25 

340 € financované z rozpočtu zriaďovateľa,                                                                                      

c) zateplenie MÚ Šíravská realizované v roku 2021 

vo výške 184 tis.  € (zmluva ev. č. 114/2021), 

zateplenie školičky uzatvorená zmluva č. 36/2021 v 

znení dodatku ev. č. 105/2021 na sumu 102,8 tis. €, 

realizácia v roku 2021,                                                                             

d) klimatizácia v objekte na Poľnohospodárskej 

realizovaná v roku 2021 vo výške 10 tis. €,                                                                                               

f) rezerva 18 tis. € použitá v roku 2020 na obnovu 

komunikácií Žitavská, Malodunajská, Brezová a v 

roku 2021 realizácia spomaľovacích prahov na 

Leknovej vo výške 6 tis. € a na obnovu povrchov v 

areáli MŠ Kaméliová vo výške 37 tis. €                                                                                                

-  návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

201/XIV 20.08.2020

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

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                                                                                                                                   

- osobným listom č. 113/7717/2020/RŽP/RM bol dňa 

30.07.2020 primátor oboznámený so skutkovým 

stavom a požiadaný o nesúhlas s výrubom stromov 

predtým, ako sa uskutoční spoločné stretnutie 

zástupcu Vrakune, zástupcu mesta, ako aj investora                                                                                

- opakovane listom č. 113/7776/2020//RŽP/RM bol 

dňa 04.08.2020 požiadaný primátor o nevydávaní 

súhlasného stanoviska k výrubu drevín                                                                                    

- dňa 02.10.2020 doručené vyjadrenie hlavného 

mesta SR Bratislavy, že s výrubom predmetných 

drevín nesúhlasí                                                                                         

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

202/XV 08.09.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie  na  vedomie

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

konalo dňa 16.06.2020.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15.                                                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

203/XV 08.09.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na  vedomie

Správu č. 4/2020 z priebežnej kontroly plnenia  uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa prijatých v čase od 

01.08.2019 do 16.06.2020 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022)

Predložená v zmysle § 18d ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v platnom znení a v 

súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, 

schváleným uznesením číslo 127/X/2019 dňa 

03.12.2019                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                                                   

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

204/XV 08.09.2020

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  2014-2018, 2018-2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie

1. splnenie uznesení MZ č.:112/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 133/X/2019 zo dňa

03.12.2019, 169/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020,

179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 181/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 182/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 184/XIII/2020

zo dňa 16.06.2020, 185/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 189/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 190/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 191/XIII/2020 zo dňa

16.06.2020, 192/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 194/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 59/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019,

65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 164/XI/2020 zo dňa

28.01.2020, 171/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020,

187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 112/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 127/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 132/X/2019 zo dňa

03.12.2019,133/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 169/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 173/XII/2020 zo dňa 28.04.2020,

178/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 179/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 180/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 181/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 182/XIII/2020 zo

dňa 16.06.2020, 184/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 185/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 189/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 190/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020,

191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 192/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 194/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020
V

254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

Prijaté uznesenia č. 196/XIV/2020 - 201/XIV/2020 - celkom prijatých 6 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

205/XV 08.09.2020

Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2020 číslo 5/2020.

vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a plánom kontrolnej činnosti na  II. polrok 

2020 schválený uz. č. 183/XIII/2020  zo dňa 

16.06.2020    

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

206XV 08.09.2020

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

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 súhlasí

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok

B/                                                              odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

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

Stanovisko MZ mestskej časti BA - Vrakuňa oznámené 

primátorovi hl. mesta SR Bratislavy dňa 28.09.2020 

listom č. 2531/8050.                                                                                      

- listom č. 2531/8050/2020/VV/SD bolo dňa 

29.09.2020 zaslané stanovisko (výpis z uznesenia) 

primátorovi hlavného mesta                                                                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

207/XV 08.09.2020

Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                       berie na vedomie

stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných finančných výpomocí

(pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

B/                                                              schvaľuje

návrh prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (NFV) vo výške 201 369,00€ na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických  osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

C/                                                                 žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť Zmluvu o NFV medzi Ministerstvom financií SR a mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa.

A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v 

zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 

ktorého preveruje hlavný kontrolór obce dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím - 

splnené.                                                                                                            

C/ Zmluva o návratnej finančnej pomoci uzatvorená 

dňa 25.9.2020, prostriedky pripísané na účet mestskej 

časti 30.9.2020 (použité na výdavky súvisiace s 

plnením samosprávnych funkcií a splátky úveru v roku 

2020)                                                                           

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                      

-  zmluva o NFV uzatvorená dňa 25.09.2020, ev. č. 

m.č. 181/2020,  finančné prostriedky vo výške 201 

396 € pripísané na účet mestskej časti dňa 

30.09.2020 a použíté na splátku úveru vo výške 92,6 

tis. €, na likvidáciu odpadu a náklady s prevádzkou 

zberného dvora celkom vo výške 108,7 tis. €                                                                                                                                  

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

208/XV 08.09.2020

Odvolanie členky komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy a menovanie nového člena do komisie výstavby, 

územného rozvoja, životného prostredia a dopravy. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                         odvoláva

p. Lenku Polákovú, členku Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

                                                                            volí

Romana Pocsa za člena Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy ako  neposlanca

p. Roman Pocs menovaný za člena komisie 

výstavby, územného rozvoja, životného prostredia 

a dopravy.                                                                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                         

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

209/XIV 08.09.2020

Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do orgánov spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom 

Bebravská 34, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 

ustanovenia § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého 

miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť 

valného zhromaždenia spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava

A/                                                              schvaľuje

I.                                                               odvolanie

Ing. Pavla Kollára, Rajčianska 40, 821 07  Bratislava

z funkcie člena dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava s účinnosťou k 01.10.2020.

II.                                                          voľbu

Lenky Polákovej, Stavbárska  5178/42, 821 07 Bratislava

členky dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou od 01.10.2020.

B/                                                               odporúča

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi,

ako štatutárnemu zástupcovi spoločnosti  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava,  aby rozhodnutím jediného 

spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijal rozhodnutie v zmysle bodu A/  a 

po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra.

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                 

- rozhodnutie jediného spoločníka prijaté                                                                                              

-  zápís do obchodnéo registra dňa 15.01.2021  

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

3



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

210/XV 08.09.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie

„Správu o výsledkoch práce a činnosti Obvodného oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa, odboru poriadkovej polície, Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II

v mestskej časti Bratislava Vrakuňa za rok 2019.“

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020
V

254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

211/XV 08.09.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie

„Správu o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019.“

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020
V

254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

212/XV 08.09.2020

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

Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                                 volí

zástupcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri MŠ Bodvianska 4, 821 07 Bratislava:

PhDr. Evu Samolejovú, MPH

Ing. Zuzanu Schwartzovú

JUDr. Ing. Mareka Zajíčka

JUDr. Marcela Borisa

Na základe výpisu z uznesenia č. 212/XV/2020 o 

voľbe zástupcov Rady školy v novozriadenej MŠ 

Bodvianska ako samostného právneho subjektu  v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti boli 

vymenovaní noví členovia rady školy a na základe 

voľby ďalších členov rady školy v zmysle platnej 

legislatívy bola ustanovená Rada školy pri MŠ 

Bodvianska.                                                                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                        

- zvolení zástupcovia mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa ako aj ostatní členovia Rady školy 

zverejnený na webovom sídle materskej školy v časti 

"O nás"

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

213/XV 08.09.2020

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                    schvaľuje

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava,

B/                                                      žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

• Zaslať Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava  v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.

• Zverejniť Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.

1. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kaméliová 10, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  

pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kaméliová 10, Bratislava bol zverejnený na webovom 

sídle MŠ dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                    

- Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kaméliová 10, Bratislava bol zaslaný listom zo dňa 

19.11.2020  pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,       

doručenka prevzatá 25.11.2020.                                                                                                       

- Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kaméliová 10, Bratislava zverejnený na webovom 

sídle MŠ v časti dokumenty školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

214/XV 08.09.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                               schvaľuje

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava,

B/                                                         žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.

• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.  Termín: po podpise uznesenia

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  

pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava bol zverejnený na webovom 

sídle MŠ dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                      

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava bol zaslaný listom zo dňa 

19.11.2020  pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

Doručenka prevzatá 25.11.2020.                                                                                                                                       

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava  zverejnený na webovom 

sídle MŠ

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

215/XV 08.09.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                     schvaľuje

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava,

B/                                                     žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a

športu SR.

• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Rajčianska 3, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.  Termín: po podpise uznesenia

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Rajčianska 3, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  

pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Rajčianska 3, Bratislava bol zverejnený na webovom 

sídle ZŠ dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                        

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Rajčianska 3, Bratislava bol zaslaný listom zo dňa 

19.11.2020  pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Doručenka prevzatá 25.11.2020.                                                                                                        

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Rajčianska 3, Bratislava zverejnený na webovom 

sídle ZŠ pod "Dokumenty školy" 

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

216/XV 08.09.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                         schvaľuje

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava,

B/                                           žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a

športu SR.

• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Železničná 14, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.  Termín: po podpise uznesenia

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  

pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava bol zverejnený na webovom 

sídle ZŠ dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                        

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava bol zaslaný listom zo dňa 

19.11.2020  pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Doručenka prevzatá 25.11.2020.                                                                                                    

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej 

školy Železničná 14, Bratislava zverejnený na 

webovom sídle ZŠ v časti "Dokumenty", "Tlačivá a 

dokumenty"

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

217/XV 08.09.2020

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                     schvaľuje

Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava,

B/                                      žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

• Zaslať Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

• Zverejniť Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Žitavská 1, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy. 

1. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Žitavská 1, Bratislava bol zaslaný dňa 19.11.2020  pod 

č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                      

2. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Žitavská 1, Bratislava bol zverejnený na webovom 

sídle ZŠ dňa 18.11.2020.                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava bol zaslaný listom zo dňa 

19.11.2020  pod č. 2727/11107/2020/ŠKS/IW na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Doručenka prevzatá 25.11.2020                                                                                                       

- Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy 

Železničná 14, Bratislava zverejnený na webovom 

sídle ZŠ v časti "Dokumenty školy", "Interné 

dokumenty"

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

218/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie nájomného OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, prevádzka fitness centra, Nájomná zmluva zo dňa 18.5.2006 v

znení platných dodatkov – nájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                       schvaľuje

zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi OPAX s.r.o., Žitavská 6, Bratislava, za obdobie od 13.3.2020 do 2.6.2020, t. j. za

obdobie, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom

vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením

následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o

poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v

uvedenej lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  

B/                                                                  žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zapracovať do rozpočtu mestskej časti na rok 2020.

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť 

o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a 

prijatá na účet mestskej časti. Úloha splnená .                                                                                                                                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                           

- listom č. 2487/8851/2020/EO/JA bola dňa 

08.10.2020 zaslaná odpoveď o schválení žiadosti                                                                                         

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 21.10.2020 bola 

pripísaná na účet mestskej časti zľava z nájomného 

vo výške 3 203,11 €                                                                                              

- zmena výšky príjmov z nájomného vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 68 dňa 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

219/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platby nájomného ARTON s.r.o., Komenského 27, Žilina, Nájomná zmluva č. 152/2018 zo dňa 30.7.2018 –

prenájom oplotenia pre reklamu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                       schvaľuje

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

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha 

splnená.                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                 

listom č. 2487/8839/2020/EO/JA bola dňa 23.09.2020 

zaslaná odpoveď o neschválení žiadosti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

220/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie nájmu BaŠ INVEST, s.r.o., Haburská 31, Bratislava, prevádzka ŠPORTBUFET u Kamila, Poľnohospodárska 2, Bratislava,

Nájomná zmluva č. 108/2008 zo dňa 27.10.2008 – nájom pozemkov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje

zľavu vo výške 25% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi BaŠ INVEST, s.r.o., Haburská 31, Bratislava, prevádzka ŠPORTBUFET u Kamila,

Poľnohospodárska 2, Bratislava za obdobie trvania povinného uzatvorenia prevádzok (od 16.3.2020  do 19.5.2020).

B/                                                                 žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha 

splnená.                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                          

listom č. 2487/8862/2020/EO/JA bola dňa 23.09.2020 

zaslaná odpoveď o schválení žiadosti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

221/XV 08.09.2020

Žiadosť o úpravu platieb nájomného Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava, Nájomná zmluva č. 108/2005 zo dňa 31.10.2005 – prenájom

priestorov v ZŠ Železničná.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                  schvaľuje

zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Elastic Slovakia s.r.o., Mierová 26, Bratislava za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nájomca

nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do

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

B/                                                                      žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť 

o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a 

prijatá na účet mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                           

- listom č. 2487/8887/2020/EO/JA bola dňa 

23.09.2020 zaslaná odpoveď o schválení žiadosti                                                                                         

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 21.10.2020 bola 

pripísaná na účet mestskej časti zľava z nájomného 

vo výške 21,30 €                                                                                             

- zmena výšky príjmov z nájomného vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 68 dňa 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

222/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie nájomného Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 3, Bratislava, Nájomná zmluva č. 266/2017 zo dňa 24.11.2017–

nájom nebytových priestorov, prevádzka salónu na Kríkovej 7.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

zľavu vo výške  40% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN

za obdobie od 13.3.2020 do 5.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne

obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so

zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o

poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do 30 dní od schválenia zľavy miestnym zastupiteľstvom. V prípade ak nájomca nebude súčinný v uvedenej

lehote, tak nárok na zľavu z nájomného zaniká.  

B/                                                                žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť 

o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a 

prijatá na účet mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                          

- listom č. 2487/8823/2020/EO/JA bola dňa 

23.09.2020 zaslaná odpoveď o schválení žiadosti                                                                                         

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 20.11.2020 bola 

pripísaná na účet mestskej časti zľava z nájomného 

vo výške 105,61 €                                                                                         

- zmena výšky príjmov z nájomného vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 68 dňa 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

223/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie, resp. zníženie nájmu Luxstores.r.o., Rajecká 26, Bratislava Nájomná zmluva č. 62/2019 zo dňa 26.4.2019 –

prenájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                               schvaľuje

zľavu vo výške  0% z ceny nájmu nájomcovi Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava.

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha 

splnená.                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                  

listom č. 2487/8821/2020/EO/JA bola dňa 23.09.2020 

zaslaná odpoveď o neschválení žiadosti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

224/XV 08.09.2020

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

pozemku.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                      schvaľuje

zľavu vo výške  0% z ceny nájmu nájomcovi PIT s.r.o., Šaštínska 37, Bratislava za mesiac jún 2020.

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha 

splnená.                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                   

listom č. 2487/8877/2020/EO/JA bola dňa 23.09.2020 

zaslaná odpoveď o neschválení žiadosti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

225/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, Nájomná zmluva č. 345/2012 zo dňa 06.09.2012 a 352/212 z

21.9.2012 prenájom priestorov a pozemkov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                      schvaľuje

zľavu vo výške 0% z nájomného nájomcovi Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č. 345/2012 zo dňa 06.09.2012 a

352/212 z 21.9.2012 za obdobie od 16.3.2020 do 31.5.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov

bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Nájomcovi oznámená odpoveď na žiadosť. Úloha 

splnená.                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                               

listom č. 2487/8866/2020/EO/JA bola dňa 23.09.2020 

zaslaná odpoveď o neschválení žiadosti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

226/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie nájomného prepresss.r.o., Rajecká 38, Bratislava, prevádzka cukrárne, Nájomná zmluva č. 490/2013 zo dňa 30.7.2013 –

nájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             schvaľuje

zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi prepress s.r.o., Rajecká 38, Bratislava za obdobie od 13.3.2020 do 21.4.2020, počas ktorého

nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do

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

B/                                                               žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2020.

V súčinnosti s nájomcom mestská časť podala žiadosť 

o dotáciu na nájomné, dotácia schválená MF SR a 

prijatá na účet mestskej časti. Úloha splnená.                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                             

- listom č. 2487/8837/2020/EO/JA bola dňa 

23.09.2020 zaslaná odpoveď o schválení žiadosti                                                                                         

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 21.10.2020 bola 

pripísaná na účet mestskej časti zľava z nájomného 

vo výške 294,33 €                                                                                            

-   zmena výšky príjmov z nájomného vykonaná 

rozpočtovým opatrením č. 68 dňa 08.12.2020

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

227/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie, vrátenie nájomného Boguslaw Stanczyk - JOGA, Estónska 14, Bratislava, cvičenie jogy, Nájomná zmluva č. 121/2005 zo dňa

30.11.2005 – nájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                       schvaľuje

zľavu vo výške 50% z mesačnej ceny nájmu nájomcovi Boguslaw Stanczyk - JOGA, Estónska 14, Bratislava, za obdobie 13.3.2020 do 2.6.2020, keď

nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 za podmienky, že nájomca bude plne súčinný pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné, a to v lehote do

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

B/                                                                        žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zapracovať do rozpočtu mestskej časti na rok 2020.

Nájomca nevedel zabezpečiť súčinnosť pri podávaní 

žiadosti o ddotáciu (bez elektronickej komunikácie). 

Úloha splnená.                                                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                          

- listom č. 2487/8836/2020/EO/JA bola dňa 

23.09.2020 zaslaná odpoveď o schválení žiadosti                                                                                  

-  z dôvodu neposkytnutia súčinnosti nebola zaslaná 

žiadosť na MH SR    

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

228/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DanceDynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, Bratislava, Nájomná zmluva č. D12/2019 zo dňa

20.09.2019, prenájom nebytových priestorov  - zrkadlová sála.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z. Povraznícka 3052/12, Bratislava, v zmysle nájomnej zmluvy č.

D12/2019 zo dňa 20.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo

užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku

opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                 žiada

Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku ZŠ Žitavská

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Dňa 30.11.2020 bolo prevodom vrátená suma vo výške 

50 % z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z. 

Povraznícka 3052/12, Bratislava, v zmysle nájomnej 

zmluvy č. D12/2019 zo dňa 20.09.2019 za obdobie od 

10.03.2020 do 24.06.2020.  Zmena z výšky z príjmov z 

nájomného bola zohľadnená v rozpočte ZŠ na rok 

2020.                                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                    

- 50% zľava z nájomného vo výške  112,50 € vrátená 

dňa 30.11.2020                                                                                       

-  základná škola súčasne vrátila 50% za služby 

spojené s nájmom vo výške 187,50 €, čo nebolo v 

súlade so schváleným uznesením                                                                                 

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V 
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

229/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, Bratislava, Nájomná zmluva č. 30/2019 zo dňa 12.09.2019,

prenájom nebytových priestorov  - telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                    schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Dance Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 811 05 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.30/2019 zo

dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov

bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

B/                                                                       žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma  vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Dance 

Dynasty, o.z., Povraznícka 3052/12, 811 05 Bratislava 

v zmysle nájomnej zmluvy č.30/2019 zo dňa 

12.09.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020 

bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená 

zmena z výšky z príjmov z nájomného bola 

zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                               

-  zľava z nájomného vo výške 143,12 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                                 

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

230/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného DOKA Slovakia s. r. o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava, Nájomná zmluva č. 28/2019 zo

dňa 12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi DOKA Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č.

28/2019 zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo

užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku

opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby C OVID-19,

B/                                                                        žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi DOKA 

Slovakia s.r.o., Ivánska cesta 28, 821 04 Bratislava v 

zmysle nájomnej zmluvy č. 28/2019 zo dňa 12.09.2019  

za obdobie od 10.03.2020 do 26.05.2020 bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                  

- zľava z nájomného vo výške 74,25 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

231/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Learn 2 Code, Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Nájomná zmluva č. 25/2019 zo dňa

12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – učebňa informatiky.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                  schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Learn 2 Code, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 25/2019 zo

dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 29.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                                    žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Learn 2 

Code, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v zmysle 

nájomnej zmluvy č. 25/2019 zo dňa 12.09.2019  za 

obdobie od 10.03.2020 do 29.06.2020,  bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                               

- zľava z nájomného vo výške 37,50 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

232/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marek Stanczyk, Hrázdna 1255, 900 41 Rovinka, Nájomná zmluva č. 22/2019 zo dňa

12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                        schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Marek Stanczyk, Hrádzna 1255, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 22/2019 zo

dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 30.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                                         žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Marek 

Stanczyk, Hrádzna 1255, 900 41 Rovinka v zmysle 

nájomnej zmluvy č. 22/2019 zo dňa 12.09.2019  za 

obdobie od 10.03.2020 do 30.06.2020 bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                          

-  zľava z nájomného vo výške 90,00 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

233/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11, 821 06 Bratislava, Nájomná zmluva č. 23/2019 zo dňa

12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Mgr. Anton Szalay, Bieloruská 11,821 06 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 23/2019

zo dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 25.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                                     žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Mgr. 

Anton Szalay, Bieloruská 11,821 06 Bratislava v 

zmysle nájomnej zmluvy č. 23/2019 zo dňa 12.09.2019  

za obdobie od 10.03.2020 do 25.06.2020, bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                       

- zľava z nájomného vo výške 82,50 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                                                               

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

234/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka, Nájomná zmluva č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019 –

prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                           schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Michal Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka v zmysle nájomnej zmluvy č. 21/2019 zo dňa

12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                               žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Michal 

Švec, Rovinka 1439, 900 41 Rovinka v zmysle 

nájomnej zmluvy č. 21/2019 zo dňa 12.09.2019  za 

obdobie od 10.03.2020 do 24.06.2020 bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                    

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                             

- zľava z nájomného vo výške 67,50 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                                                

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

235/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava, Nájomná zmluva č. 24/2019 zo dňa

12.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – telocvičňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi OZ BENI klub, Balkánska 95,851 10 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 24/2019 zo

dňa 12.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 28.05.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                                   žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi OZ 

BENI klub, Balkánska 95,851 10 Bratislava v zmysle 

nájomnej zmluvy č. 24/2019 zo dňa 12.09.2019  za 

obdobie od 10.03.2020 do 28.05.2020 bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                          

- zľava z nájomného vo výške 13,75 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

236/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava, Nájomná zmluva č. 31/2019 zo dňa

27.09.2019 – prenájom nebytových priestorov – trieda.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi OZ Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 31/2019

zo dňa 27.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 19.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov

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

B/                                                                      žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi OZ 

Krúžky v škole, Miletičová 16, 821 08 Bratislava v 

zmysle nájomnej zmluvy č. 31/2019 zo dňa 27.09.2019  

za obdobie od 10.03.2020 do 19.06.2020, bola vrátená  

prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená zmena z výšky z 

príjmov z nájomného bola zohľadnená v rozpočte 

základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                      

- zľava z nájomného vo výške 15,00 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

237/XV 08.09.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Simona Jiskrová – Simon´screActive, Toryská 2, 821 07 Bratislava, Nájomná zmluva č.

26/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 11.10.2019  – prenájom nebytových priestorov – triedy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje

odpustenie vo výške 50% z nájomného nájomcovi Simona Jiskrová – Simonń s creActive, Toryská 2, 821 07 Bratislava v zmysle nájomnej

zmluvy č. 26/2019, 27/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 11.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, keď nemohol užívať

prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                     žiada

Ing. Máriu Jakubekovú, riaditeľku ZŠ Rajčianska  

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

 Suma vo výške 50%  z nájomného nájomcovi Simona 

Jiskrová – Simonń s creActive, Toryská 2, 821 07 

Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 26/2019, 

27/2019 zo dňa 12.09.2019 a 36/2019 zo dňa 

11.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 26.06.2020, 

bola vrátená  prevodom dňa 12.11.2020.  Schválená 

zmena z výšky z príjmov z nájomného bola 

zohľadnená v rozpočte základnej školy  na rok 2020.                                                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                      

- zľava z nájomného vo výške 165,00 € vrátená dňa 

12.11.2020                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

238/XV 08.09.2020

Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o usporiadanie vzťahov k pozemkom registra „E“ parc. č. 715/100, 851, 845/1, 843/8, k. ú.

Vrakuňa, užívané  spoločnosťou Železnice SR.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

v súlade s ustanovením čl. 84 ods. 1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy na základe žiadosti primátora, vrátenie do priamej správy

hlavného mesta SR Bratislava  nehnuteľností – pozemkov:

- registra „E“ parc. č. 715/100 – ostatné plochy vo výmere 378 m2, 

- registra „E“ parc. č. 851 – ostatné plochy vo výmere 776 m2,

- registra „E“ parc. č. 845/1 – záhrady vo výmere 1567 m2, 

- registra „E“ parc. č. 843/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4673 m2, 

k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 270 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na

základe protokolu o zverení majetku č. 90/91 zo dňa 01.10.1991, za účelom plnenia prevažne celomestských potrieb a na zabezpečenie plnenia

funkcií Bratislavy,

B/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

V súlade s bodom A/ zabezpečiť protokolom vrátenie nehnuteľností do priamej správy hlavného mesta SR Bratislava v termíne do 60 dní od

prijatia uznesenia.

Stanovisko mestskej časti zaslané hlavnému mestu dňa 

20.9.2020 pod č.  756/6394/2020/PSM/Du,                                      

doručené dňa 28.9.2020.                                                                                                                                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                             

- listom č. 756/6394/2020/PSM/DU bolo dňa 

25.09.2020 zaslané stanovisko  spolu s návrhom 

protokolu o odňatí nehnuteľného majetku                                                                                     

PROTOKOL nepodpísaný, naďalej sú predmetné 

nehnuteľnosti evidované v majetku mestskej časti

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

239/XV 08.09.2020

Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov registra „E“ parc. č. 332, 333/1, 333/2, 603/200, druh pozemkov orná pôda, LV č. 270, k. ú.

Vrakuňa,  s Poľnohospodárskym družstvom Podunajské Biskupice ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

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

pozemkov registra „E“:

- parc. č. 332, druh pozemku orná pôda o výmere 2618 m2, 

- parc. č. 333/1, druh pozemku orná pôda o výmere 2 769m2

- parc. č. 333/2, druh pozemku orná pôda o výmere 26 049 m2

- parc. č. 603/200, druh pozemku orná pôda o výmere 5 998m2, 

evidované na LV č. 270 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/94 zo dňa

01.10.1991, nachádzajúce sa v extraviláne k. ú. Vrakuňa, do nájmu Poľnohospodárskemu družstvu Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11

Bratislava, IČO: 00 602 281, pre poľnohospodárske účely, za cenu nájmu vo výške 70,00 Eur/ha/rok, na dobu určitú s účinnosťou od 1.1.2020 do

31.12.2029, s tým, že nájomca môže tieto pozemky dať do podnájmu iným subjektom hospodárenia, ale nie za cenu vyššiu ako je stanovená výška

nájomného prenajímateľom, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- pozemky ako orná pôda  sa nachádzajú v extraviláne obce užívané žiadateľom o nájom,

- ide o usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom – ornej pôde vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po ukončení procesu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP-u), ktoré boli ako poľnohospodárska pôda v užívaní budúceho

nájomcu, 

B/                                                         žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.             

V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť.

Nájomná zmluva podpísaná dňa 4.11.2020, zverejnená 

dňa 20.11.2020 pod číslom 168/2020.                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                

- nájomná zmluva  podpísaná dňa 04.11.2020, 

zverejnený pod ev. č. 168/2020 dňa 20.11.2020 ,                  

t. j. do 60 dní od prijatia uznesenia     

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

240/XV 08.09.2020

Žiadosť Františka Baka, Bratislava o prevod vlastníctva pozemku registra „C“ KN č. 3648/158 vo výmere 16 m2, k. ú. Vrakuňa, LV č. 1095, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje 

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

predaj nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ KN č. 3648/158 vo výmere 16 m2, k. ú. Vrakuňa, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na liste

vlastníctva 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 20/1992 zo dňa 06.02.1992,

nachádzajúci sa vo vnútrobloku na Žitavskej v Bratislave v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, za účelom užívania spolu s pozemkom a susednou stavbou

evidovaných na LV č. 6069 vo vlastníctve žiadateľa Františka Baka, Vážska 11, 821 07  Bratislava, ktorý je vlastníkom susednej stavby a pozemku,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- žiadateľ je nájomcom predmetného pozemku na  základe zmluvy o nájme na dobu neurčitú, 

- jedna sa o  pozemok nad ktorým boli v havarijnom stave prístupové schody na bývalú pochôdznú terasu k bytovým domom na Žitavskej ulici v Bratislave, 

- podschodiskový priestor bol v minulosti obmurovaný a nájomca bol uznesením č. 103/IX/2019 zo dňa 24.09.2019 zaviazaný odstrániť schody na vlastné

náklady a upraviť predmetný pozemok, 

- schody sa zrútili pri prestavbe priestorov vo vlastníctve žiadateľa, ktorý vybuduje na vlastné náklady po dohode s vlastníkmi bytového domu náhradné schody

vedúce zo zadnej časti bytového domu priamo z domu, pôvodné schody na pochôdznú nefunčnú terasu budú odstránené na náklady žiadateľa, 

- pozemok tejto výmery je pre mestskú časť nepotrebný a po odpredaní ho chce žiadateľ užívať súčasne so stavbou a pozemkom v jeho vlastníctve na parkovacie

účely pre osobné motorové vozidlo, 

- dôjde k zlepšeniu kvality bývania, životného prostredia ako aj k úprave nehnuteľností v tesnej blízkosti detského ihriska a iných prevádzok, čo považuje

mestská časť za pozitívny prínos,

B/                                                                   žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu

Zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, ktorý bude predmetom prevodu a požiadať primátora hlavného mesta

SR Bratislava o udelenie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva. V prípade udelenia súhlasu k prevodu vlastníctva, následne predložiť návrh na

schválenie prevodu vlastníctva na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Počet prítomných:  14

Hlasovanie: ZA:  6   / PROTI:  6  /ZDRŽAL SA: 2 /      

NEHLASOVAL:  0                                                                                                 

Návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – 

nezískal súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov
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241/XV 08.09.2020

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

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. 

Geometrický plán bude realizovaný v priebehu mesiaca 

september-október  2021. Po zameraní bude opätovne 

vyhlásená súťaž na nájom pozemku.                                                                                                                                                                                                                                                                

ponechať v plnení                                                                                          

-  súťaž vyhlásená od 25.09.2020 do 12.10.2020 a od 

09.11.2020 do 26.11.2020 - do súťaží sa neprihlásil žiadny 

záujemca                               

O

ponechať v plnení               

do vypracovania 

geometrického plánu 

skutočného záberu 

pozemkov a 

vyhlásenia novej 

súťaže na nájom 

pozemku 

O

242/XV 08.09.2020

Vyhlásenie súťaže na nájom časti 70 m2 pozemku registra „C“ par. č. 3899/6 (lesopark), evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa na

zriadenie centra športových a oddychových aktivít s občerstvením.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      berie na vedomie

zámer mestskej časti na vyhlásenie súťaže v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom

časti pozemku registra „C“ parc. č. 3899/6, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného

mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 385/2003 zo dňa 02.06.2003, nachádzajúcom sa v

Lesoparku Vrakuňa pri rozhľadni (vyhliadkovej veži), na umiestnenie dočasnej mobilnej stavby pre účely zriadenia centra športových a

oddychových aktivít s občerstvením, za cenu minimálne 11,- Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou mobilnou stavbou a za cenu minimálne 5,50

Eur/m2/rok za nájom pozemku pod zriadeným exteriérovým sedením, resp. využívaním plochy v okolí centra, s dobou nájmu určitá na 10

rokov,

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

- 70% výška ponúknutej ceny za nájom pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne stanovená,

- 30% vizualizácia a popis navrhnutého zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením 

B/                                                           žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

1. Vyhlásiť verejnú súťaž na vypracovanie architektonickej štúdie a vizualizácie Lesoparku Vrakuňa v termíne do 02/2021. 

2. Architektonickú štúdiu a vizualizáciu predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v termíne do

03/2021. 

predložené súťažné návrhy prehodnotí komisia zložená z poslancov:  

1. Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa starostu 

2. Mgr. Zuzana Magálová, predsedníčka komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy 

3. Mgr. Art. Jana Némethová, predsedníčka komisie finančnej a podnikateľskej, 

ktorí vyberú najlepší súťažný návrh architektonickej štúdie a vizualizácie Lesoparku Vrakuňa.

Vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky: 

Geodetické zameranie a Krajinno-architektonická štúdia 

Vrakunského lesoparku, dňa 29.10.2020, vyhlásená a  

zverejnená 29.10.2020.  Geodetické zameranie bolo dňa 

30.11.2020 odovzdané objednávateľovi, zároveň bolo 

odovzdané aj architektom na vypracovanie  Krajinno-

architektonickej štúdie. ktorá mala byť odovzdaná v lehote do 

31.01.2021. Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie, 

vyhláseného zákazu vychádzania a z toho vyplývajúcej 

zníženej dostupnosti zmluvných strán pre realizáciu aktivít 

podľa pôvodného plánu, sa zmluvné strany vzájomne dohodli 

na posune termínu odovzdania. Vzhľadom na veľkosť a 

rozsah územia, komplexitu zadania a kreatívny charakter 

činnosti nebolo možné práce plnohodnotne presunúť do online 

priestoru. Krajinno-architektonická štúdia bude predložená na 

rokovanie a schválenie MZ dňa 27.4.2021.                                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                             

- výzva na predkladanie ponúk vyhlásená dňa 29.10.2020 

s lehotou predkladania do 06.11.2020,  vyhodnotenie 

ponúk sa uskutočnilo dňa 06.11.2020                                                                                 

- úspešný uchádzač  zelenydesign s.r.o. Hlboká cesta 

4006/43D Chorvátsky Grob - podpísaná zmluva 

26.11.2020 a zverejnená 27.11.2020 pod ev. č. 180/2020, v 

znení dodatku č. 1 ev. č. 24/2021 podpísaný 27.01.2021 a 

zverejnený 29.01.2021                                                                                 

- uz. č. 313/XVIII/2021 z 27.04.2021 schválený návrh 

Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, 

Vrakunský lesík

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

243/XV 08.09.2020

Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na Kríkovej 7 v Bratislave, evidovaný na LV č. 3198, k. ú.

Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      schvaľuje 

v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode

vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľností:

- nebytového priestoru č. 216 o výmere 51,16 m2, v bytovom dome na Kríkovej 3-5-7, vchod na Kríkovej 7 v Bratislave, súpisné číslo 8695, na prízemí,

postavený na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 631/79, 631/80, 631/81, 631/82, 631/83,

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach o veľkosti podielu 5116/670756,

- spoluvlastníckeho podielu  k pozemkom registra „C“ KN  o veľkosti podielu 5116/670756,

  parc. č. 631/79, zastavané plochy a nádvoria o výmere 298 m2,

   parc. č. 631/80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 193 m2,

  parc. č. 631/81, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2,

  parc. č. 631/82, zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2,

  parc. č. 631/83, zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2,

katastrálne územie Vrakuňa, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 3198 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,

zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov č.

11/94 zo dňa 14.04.1994, do vlastníctva nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07 Bratislava, IČO: 17512123, za kúpnu

cenu  38 600,00 Eur, slovom: tridsaťosemtisíc šesťsto eur,

B/                                                         žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Podpísať  kúpnu zmluvu  na  prevod vlastníctva v súlade s bodom A/  tohto uznesenia v termíne  do 30.04.2021. 

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná

kupujúcim v stanovenej lehote toto uznesenie stráca platnosť.

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. Ďalší postup 

v súlade s uzn. MZ č. 352/XX/2021 zo dňa 29.6.2021. 

Dodatok č. 1 ku KZ a návrh na zriadenie záložného práva 

uzatvorený dňa 27.7.2021, zverejnený dňa 28.7.2021 pod ev. 

číslom MČ 158/2021, návrh na vklad podaný dňa 3.8.2021 

pod č. V-24954/21. Nakoľko došlo k prvoprevodu vlastníctva 

priamo na nájomcu NP, právne účinky nastávajú ku dňu 

podania návrhu na vklad. Ukončenie zmluvy o výkone správy 

na predmetný NP so správcom bytového domu .                                                                                                

- kúpna zmluva ev. č. 101/2021 podpísaná 29.04.2021, 

zverejnená 24.05.2021,                                                                                 

- na úet mestskej časti pripísaná suma 3 860 € a na účet 

hlavného mesta 15 440 € dňa  28.05.2021                                                                                              

- uz. č. 352/XX/2021 schválený splátkový kalendár na 2 

roky formou štvrťročných splátok ( 2 412,50 €) na 

zostávajúciu časť z kúpnej ceny vo výške 19 300 €                                                                                                    

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

244/XV 08.09.2020

Návrh na prevod vlastníctva pozemkov registra „C“ parc. č. 18/7 a parc. č 18/4 na Šíravskej ulici v Bratislave v prospech spoločnosti TERNO

realestates.r.o.,  Bratská 3, 851 01  Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje 

v súlade s § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania

pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa, prevod vlastníctva pozemkov  registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa:

- parc. č. 18/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 545 m2, pozemok je zastavaný stavbou súpisné číslo 8591 na Šíravskej 1 v

Bratislave, vo vlastníctve kupujúceho evidovanej na LV č. 155,

- parc. č. 18/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 680 m2, ktorý tvorí priľahlú plochu a dvor, ktoré svojim umiestnením a využitím

tvoria neoddeliteľný celok so stavbou a boli súčasťou objektu od jeho výstavby,

pozemky sú evidované na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o

zverení č. 89/91 zo dňa 01.10.1991 v prospech spoločnosti TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, Bratislava, PSČ 851 01, IČO: 50 020 188, a to s

podmienkou, že kupujúci zachová súčasné verejné parkovacie plochy na časti parc. č. 18/4 a v budúcnosti budú využívané naďalej ako verejné parkovisko

pre návštevníkov prevádzok v danom objekte, o čom bude zmluvne zriadené vecné bremeno povinnosti užívania predmetnej časti pozemku parc. č. 18/4 a

ktoré prejde aj na prípadných ďalších vlastníkov stavby alebo pozemkov, ktoré sú predmetom prevodu, za kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty

majetku  stanovenej znaleckým posudkom č. 83/2020 vypracovaný odborným znalcom Ing. Petrom Adamovským  240 000,00 Eur.

V prípade, že primátor udelí predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva s vyššou cenou, bude kúpna cena stanovená vo výške, ktorú určí primátor.

B/                                                             žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu

Po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora realizovať prevod vlastníctva v súlade s bodom A/. 

Do kúpnej zmluvy uviesť stanovenú podmienku zachovania súčasného parkoviska a súčasne s kúpnou zmluvou uzatvoriť aj zmluvu o zriadení vecného

bremena na časť pozemku parc. č. 18/4. V prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim do 90 dní od doručenia predchádzajúceho súhlasu

primátora, toto uznesenie stratí platnosť.

Stanovisko mestskej časti pod číslom 

1001/9666/2020/PSM/Du zo dňa 6.10.2020, odoslané 

08.10.2020, doručené 13.10.2020. Zatiaľ  nebolo od 

žiadateľa doručené vyjadrenie či prejavuje záujem o 

odkúpenie, alebo nie. Nájomca doručil dňa 01.12.2020  

MČ vyjadrenie, že oceňuje prístup MČ, ale vzhľadom 

k súčasnej pandemickej situácii v SR a upriameniu ich 

investičných aktivít iným smerom, nemôžu v súčasnom 

období potvrdiť záujem o odkúpenie pozemkov. 

Užívací vzťah k pozemkom zostáva naďalej fomou 

nájomnej zmluvy.  ZP môže byť platný 1-2 roky, 

požiadame primátora o predĺženie platnosti 

predchádzajúceho súhlasu.                                                                                                                                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                              

- predchádzajúci súhlas primátora doručený dňa 

05.10.2020 za cenu nie nižšiu ako 195,74 €/m2 (t.j. 

zaokr. 240 000 €) na dobu 12 mesiacov                                                                                          

- dňa 01.12.2020 doručené vyjadrenie nájomcu, že v 

súčastnosti nemôže potvrdiť záujem o odkúpenie                                                                              

- z dôvodu, že kúpna zmluva nebola podpísaná do 90 

dní od doručenia predchádzajúceho súhlasu 

primátora (do 03.01.2021) uznesenie stratilo 

platnosť

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

245/XV 08.09.2020

Žiadosť Slovenskej pošty, a. s. Banská Bystrica o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 491/58, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre

poštu na Rajeckej ul. v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej častiBratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 6

m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 491/58, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na Rajeckej ulici v Bratislave za účelom umiestnenia a prevádzkovania BalíkoBOXu (balíkomatu), na

dobu neurčitú, pre Poštu28 Bratislava, nájomné vo výške 50,00 Eur mesačne, ročne 600,00 Eur, v prospech žiadateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska

cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, s podmienkou, že inštaláciu BalíkoBOXu, realizáciu prípojky elektrickej energie a revíznu správu ako

aj iné záležitosti spojené s jeho umiestnením, nájomca zrealizuje na vlastné náklady,

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

   - ide o automatizovaný poštový terminál na výber a podaj zásielok v nepretržitej prevádzke,

   - uvedenú službu zabezpečuje priamo žiadateľ,

   - terminál bude slúžiť občanom na komfortný výber a podaj balíkových zásielok,

   - pôjde o službu hlavne v prospech občanov Vrakune, ktorým sú doručované balíkové zásielky,

B/                                                                žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.           

V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť. 

Slovenská pošta prednostne podporila umiestnenie 

balíkoBOXu na Čiernovodskej 25 v Bratislave, 

ktoré sa tam inštaluje 23.11.2020. Pozemok na 

Rajeckej ul. nezodpovedá technickým normám, je 

potrebné hľadať iné vhodné miesto na umiestnenie 

balíkoboBOXu pri pošte a opätovne sa MZ 

predloží návrh na schválenie nájmu časti iného 

pozemku. Zmluva nebola podpísaná v termíne do 

60 dní od prijatia uznesenia, tým stratilo platnosť.                                                                                                                                                                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                  

- z dôvodu, že kúpna zmluva nebola podpísaná 

do 60 dní od prijatia uznesenia (do 07.11.2021) 

uznesenie stratilo platnosť

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

246/XV 08.09.2020

Žiadosť Slovenskej pošty, a. s. Banská Bystrica o nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 3688/3, LV č. 1095, na umiestnenie BalíkoBOXu pre

poštu na Čiernovodskej ul. v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti 6

m2 z pozemku registra „C“ KN parc. č. 3688/3, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúci sa na Čiernovodskej ulici v Bratislave za účelom umiestnenia a prevádzkovania BalíkoBOXu

(balíkomatu), na dobu neurčitú, pre Poštu213 Bratislava na Čiernovodskej 25 v Bratislave, nájomné vo výške 50,00 Eur mesačne, ročne 600,00 Eur, v

prospech žiadateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, s podmienkou, že inštaláciu BalíkoBOXu,

realizáciu prípojky elektrickej energie  a revíznu správu ako aj iné záležitosti spojené s jeho umiestnením, nájomca zrealizuje na vlastné náklady,

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

   - ide o automatizovaný poštový terminál na výber a podaj zásielok v nepretržitej prevádzke,

   - uvedenú službu zabezpečuje priamo žiadateľ,

   - terminál bude slúžiť občanom na komfortný výber a podaj balíkových zásielok,

   - pôjde o službu hlavne v prospech občanov Vrakune, ktorým sú doručované balíkové zásielky,

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Uzatvoriť nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia v termíne do 60 dní od prijatia uznesenia.             

V prípade, že nájomca nepodpíše zmluvu v danom termín, uznesenie stratí platnosť.

Zmluva podpísaná dňa 29.10.2020, zverejnená dňa 

29.10.2020 pod číslom  MČ 161/2020. Pod 

balíkobox sa inštalovala začiatkom novembra 

betónová podesta a dňa 23.11.2020 je realizácia 

samotnej inštalácie BalíkoBOXu na Čiernovodskej 

25 pri pošte.                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                    

- nájomná zmluva ev. č. 161/2020 podpísaná 

28.10.2020, zverejnená 29.10.2020, t. j. v lehote 

do 60 dní od prijatia uznesenia    

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

247/XV 08.0.92020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  schvaľuje

usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k užívaným pozemkom pod objektom a v dvornej časti, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Materskej školy na

Kaméliovej ulici v Bratislave vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou získania náhradných pozemkov od štátu z dôvodu, že materská

škola bola odovzdaná do správy a neskôr do vlastníctva mestskej časti bez predchádzajúceho usporiadania užívacích a vlastníckych vzťahov a súčasný

vlastník, t.j. mestská časť nemá dostatok finančných prostriedkov, ktorými by riešila majetkové finančné vyrovnanie so súkromnými vlastníkmi formou

vykúpenia týchto pozemkov a ani nemá vo vlastníctve, resp. správe také pozemky, ktoré by mohla poskytnúť ako náhradné.

Počet prítomných:  13

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI: 1  /ZDRŽAL SA: 10    / 

NEHLASOVAL:  0                                                               

Hlasovaním uznesenie nebolo schválené 
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248/XV 08.09.2020

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. 

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                                                                                              

-  rokovanie sa zatiaľ neuskutočnilo

O ponechať v plnení               O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

250/XV 08.09.2020

Návrh na schválenie víťaza súťaže – nájom stavby na Čiližskej 26A v Bratislave v súlade  s uznesením MZ č. 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                       schvaľuje

v súlade s uznesením č. 187/XIII/2020 zo dňa 16.6.2020 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, so zákonom č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov a vyhodnotením súťaže zo dňa 20.8.2020 na nájom nehnuteľnosti - stavby na Čiližskej ulici 26A, súpisné

číslo 13507 v Bratislave, druh stavby iná budova, postavená na pozemku parc. č. 3562/2, LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,

zverenej do správy mestskej časti, uzatvorenie nájmu s víťazom súťaže spoločnosťou RG Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305

549,zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 111145/B, účel nájmu - zriadenie detského centra „Šmolkovo“

a špeciálneho pedagogického poradenstva, cena nájmu 25,50 Eur/m2/rok, doba nájmu od 01.01.2021 na dobu určitú 5 rokov, s možnosťou predĺženia doby

nájmu o ďalších 5 rokov v prípade plnenia zmluvných podmienok a preukázania vložených investícií nájomcom do predmetu nájmu, s využívaním

priľahlého detského ihriska na pozemku parc. č. 3562/1, s povinnosťou vykonávať jeho správu a údržbu – čistenie, zametanie, odstraňovanie nečistôt z

pieskoviska,

B/                                                          žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu

Uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade so znením v  bode A/ tohto uznesenia.

V prípade ak nájomca zmluvu o nájme nepodpíše v lehote do  90 dní od prijatia tohto uznesenia,  toto uznesenie stratí platnosť.

 Zmluva podpísaná                                                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                        

-  nájomná zmluva podpísaná 26.11.2020 a 

zverejnená dňa 30.11.2020 pod ev. č. 182/2020 t. j. v 

lehote do 90 dní od prijatia uznesenia                                                                                 

- dodatok č. 1 podpísaný dňa 09.03.2021, zverejnený 

pod ev. č. 56/2021 dňa 22.3.2021                                                                                        

- na základe vzájomnej dohody bola dňa 22.03.2021 

podpísaná dohoda o ukončení nájomného vzťahu k 

31.03.2021, zverejnená pod ev. č. 57/2021 dňa 

22.03.2021   

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom 

vlastným, schválené uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      schvaľuje 

Dodatok č. 1 k platným Zásadám hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným 

schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorý je súčasťou tohto uznesenia, 

B/                                                         žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu

Vydať úplné znenie Zásad hospodárenia  s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 v znení Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia.                                                                                                                                                                                                                               

Dodatok č. 1 k Zásadam hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené uznesením MZ 

Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012.

Článok I Úvodné ustanovenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „MZ“) podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 9 a § 9a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“) schvaľuje 

Dodatok č. 1  Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené uznesením MZ 

Bratislava-Vrakuňa  č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 (ďalej len ,,Zásady hospodárenia“).

Článok II Predmet dodatku Týmto dodatkom č. 1 sa Zásady hospodárenia menia a dopĺňajú nasledovne:

1. V čl. 8 Postup zverenia majetku:

- v odseku (2) sa vkladá za slovom „zverenie“ nové slovo v znení: „novovzniknutého“,

- odsek (3) sa nahrádza novým textom: „O zverení hnuteľného majetku, obstaranie ktorého zabezpečovala mestská časť podľa schváleného rozpočtu rozhoduje starosta bez predchádzajúceho 

súhlasu miestneho zastupiteľstva“.

- v odseku (4) písm. b) sa za slovom „evidencie“ dopĺňa znenie: „v členení: celkom obstarávacia cena, oprávky, zostatková cena, z toho hodnota podľa zdrojov financovania“,

- v odseku  (4)  sa za písm. f) vkladajú nové písm. g), h), i), j) v tomto znení:

g) deň zverenia, resp. prevodu, 

h) účel jeho využitia, 

i) súhlas orgánu mestskej časti v zmysle platných zásad hospodárenia,

j) výšku odpisov zvereného majetku je preberajúci povinný mesačne oznamovať odovzdávajúcemu do 10 dní  po ukončení kalendárneho mesiaca. Zároveň je povinný ku koncu kalendárneho 

roka odsúhlasiť si s odovzdávajúcim zostatok na účte 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce,

- za odsek (6) sa vkladá  nový  odsek (7) v tomto znení: „Technické zhodnotenie vykonané                  na majetku mestskej časti, ktorý je zverený do správy zriadenej rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie, sa na základe písomného protokolu zverí do správy správcovi, ktorý tento majetok spravuje bez predchádzajúceho súhlasu miestneho zastupiteľstva“.

2. V čl. 12  Prípady hodné osobitného zreteľa: 

- v odseku (1) sa za písm. d) vkladá nové  písm. e) v znení: “ak ide o iný mimoriadny prípad s prihliadnutím na konkrétne okolnosti“, 

3. V čl. 19 Úkony hospodárenia s majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov mestskej časti:

- v odseku (1) v písm. q) sa  za slovom „zverenie“ vkladá nové slovo: „novovzniknutého“,

- v odseku (3) za písm. h) sa vkladajú ďalšie písm. i) a j) v znení: 

i) podpisuje protokol o zverení technického zhodnotenia vykonaného na majetku mestskej časti, zvereného do správy zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá tento  majetok 

spravuje, 

j) podpisuje protokol o zverení hnuteľného majetku, obstaranie ktorého zabezpečovala mestská  časť“,

4. V čl. 24 - Hospodárenie s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Vrakuňa v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách, obchodných spoločnostiach a 

neziskových organizáciách:

- v odseku (1) sa za písm. j)  dopĺňa nové písm. k) v znení: „Výšku odpisov zvereného majetku je preberajúci povinný mesačne oznamovať odovzdávajúcemu do 10 dní   po ukončení 

kalendárneho mesiaca. Zároveň je povinný ku koncu kalendárneho roka odsúhlasiť si s odovzdávajúcim zostatok na účte 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce“.

5. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia zostávajú nezmenené.

Článok III Záverečné ustanovenia dodatku Tento Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 08.09.2020 uznesením 

č. ....................  a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

249/XV 08.09.2020

Úplné znenie Zásad hospodárenia  zverejnené                                                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                             

- úplné znenie zásad vydané

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

251/XV 08.09.2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 191/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020 v bode 2.1.1 – byt č. 42, na Rajeckej 8 v Bratislave z dôvodu zmeny výšky kúpnej

ceny.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 191/XIII/2020 zo dňa 16.6.2020 v  bode 2.1.1 – byt č. 42,  na Rajeckej 8   v Bratislave – zmena ceny za pozemok: 

2.  Rajecká 6,8,10 súpisné číslo 8682 v Bratislave

     LV stavby č. 2843, LV pozemku č. 5157

   parcela číslo  491/29, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  207 m2, k.ú. Vrakuňa

   parcela číslo  491/30, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  272 m2, k.ú. Vrakuňa

   parcela číslo  491/31, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  236 m2, k.ú. Vrakuňa

   parcela číslo  491/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  210 m2, k.ú. Vrakuňa

   parcela číslo  491/33, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  208 m2, k.ú. Vrakuňa

   2. 1. vchod Rajecká    8

    P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                               Spoluvl. podiel na pozemku                            Cena   pozemku

   2. 1. 1    Byt    4    42    1. Ing. Kečkéš Ondrej, r. Kečkéš             v podiele 1/2            1476/100000     416,325 EUR

                                        2. Mgr. Halfarová Martina, r. Halfarová v podiele 1/2            1476/100000     416,325 EUR

B/                                                         žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

zabezpečiť realizáciu prevodu vlastníctva pozemkov v prospech kupujúcich v súlade s uznesením 191/XIII/2020 zo dňa 16.6.2020 a v súlade s bodom A/

tohto uznesenia.

zrealizované                                                                                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 254/XVI/2020 z 08.12.2020                                                                                  

- Kúpna zmluva podpísaná dňa 02.12.2020 a 

zverejnená pod ev. č. 190/2020 dňa 14.12.2020                                                                                                    

-  kúpna cena vo výške 499,59 € pripísaná  na 

účet mestskej časti dňa 10.12.2020                                                                                

- vklad povolený pod V-4137/2021 zo dňa 

15.3.2021                                                 

V
254/XVI/2020                    

z 08.12.2020

252/XVI 08.12.2020

Nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, zloženie sľubu nového 

poslanca.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         berie na vedomie

1. že podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mgr. Ondrejovi Hrivňákovi 

dňa 16.11.2020 zanikol mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa,

2. podľa ustanovenia § 192 ods. 1  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nastúpenie Ing. Michala Hrapka, ako prvého náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Bratislava–Vrakuňa za volebný obvod č. 4, s najväčším počtom získaných 533 platných hlasov, 

3. že podľa ustanovenia  § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa odovzdal Ing. Michalovi Hrapkovi osvedčenie o tom, že sa stal 

poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

B/                                                                   konštatuje že,

podľa ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov Ing. Michal Hrapko zložil zákonom predpísaný sľub 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava–Vrakuňa.  

C/                                                                     volí 

1. Ing. Michala Hrapka, poslanca 

- za člena komisie finančnej a podnikateľskej

- za člena komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna

2. PhDr. Evu Samolejovú, MPH, poslankyňu

za zástupcu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri Základnej škole Žitavskej ul. č. 1, Bratislava 

Ing. Michal Hrapko, náhradník zložil sľub 

poslanca na MZ dňa 08.12.2020                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

253/XVI 08.12.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                      berie  na  vedomie

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa 

konali dňa:

- 20.08.2020 v mimoriadnom termíne

- 08.09.2020.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa - čl. 5 bod 15.                                                                                                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                   

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

Prijaté uznesenia č. 202/XV/2020 - 251/XV/2020 - celkom 50 uznesení, z toho prijatých 48
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

254/XVI 08.12.2020

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie  2014-2018, 2018-2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                berie na vedomie

1. splnenie uznesení MZ č.: 164/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 

193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 196/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 197/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 198/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 199/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 

202/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 203/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 204/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 205/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 206/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

208/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 209/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 210/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 211/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 212/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

213/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 214/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 215/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 216/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 217/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

218/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 219/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 220/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 221/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 222/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

223/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 224/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 225/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 226/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 227/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

228/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 229/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 230/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 231/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 232/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

233/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 234/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 235/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 236/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 237/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

238/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 239/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 245/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 246/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

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

2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 59/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 65/IV/2019 zo dňa 

16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 171/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 183/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 201/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 207/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 243/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 244/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 248/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 164/XI/2020 zo dňa 28.01.2020, 177/XII/2020 zo dňa 28.04.2020, 187/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 188/XIII/2020 

zo dňa 16.06.2020, 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 196/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 197/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 198/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 199/XIV/2020 

zo dňa 20.08.2020, 202/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 203/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 204/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 205/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 206/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 208/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 209/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 210/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 211/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 212/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 213/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 214/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 215/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 216/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 217/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 218/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 219/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 220/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 221/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 222/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 223/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 224/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 225/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 226/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 227/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 228/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 229/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 230/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 231/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 232/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 233/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 234/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 235/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 236/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 237/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 238/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 239/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 245/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 246/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 249/XV/2020 zo 

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

Úloha splnená                                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

255/XVI 08.12.2020

Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť

kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                        berie  na  vedomie

1. Správu číslo 6/2020 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 – I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy Rajčianska ul. č. 3 Bratislava.

2. Prijaté opatrenia na  nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich, vrátane termínov ich plnenia.

B/                                                                 žiada

1. Ing. Máriu Jakúbekovú, riaditeľku

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia v súlade s

vydaným „Nariadením riaditeľky školy č. 2/2020 na  nápravu nedostatkov  ku kontrolným zisteniam zo dňa 12.11.2020.“

2. Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia v súlade s

vydanými „Opatreniami na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2019 - I. časť kontrola zvereného majetku do správy Základnej školy

Rajčianska ul. č. 3 Bratislava“ listom č. 2698/10987/2020/STAR/LZ zo dňa 16.11.2020.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, schválený 

uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020.                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

256/XVI 08.12.2020

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.

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 - prijaté uz. č. 340/XX/2021 

zo dňa 29.06.2021.                                                                                                                                                                                                               

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. 

polrok 2021 - prijaté uz. č. 337/XX/2021 zo 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 ponechať v plnení O

257/XVI 08.12.2020

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                             schvaľuje

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

odmenu za obdobie január –november 2020  v sume 15 %  zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.

odmena vyplatená v mesiaci december 2020                                                                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

258/XVI 08.12.2020

Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                            schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 

so začiatkom o 8,30 hod. nasledovne: 

- 16.02.2021, 

- 27.04.2021, 

- 29.06.2021, 

- 21.09.2021,

- 14.12.2021,

B/                                                                 žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021.  

Návrh termínov zasadnutia MZ mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, boli zverejnené na webovej 

stránke mestskej časti.                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                      

harmonogram zverejnený na webovej stránke 

mestskej časti   

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

260/XVI 08.12.2020

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 30.9.2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                               berie na vedomie

Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  k 30.9.2020.

úloha splnená                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

259/XVI 08.12.2020

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a 

vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               vyhlasuje

v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) 

16.02.2021 za deň konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B, ktoré sa bude konať v tom istom termíne.

B/                                                               ustanovuje

1. Podľa § 18a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

(ďalej len „miestny kontrolór“) nasledovne:

1.1. Deň voľby miestneho kontrolóra 16.02.2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 07.01.2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1.2. Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, 

to znamená do 02.02.2021 do podateľne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (počas úradných hodín do 16:00 hod.) v zalepenej obálke s označením 

„Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 

821 07 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“ V 

tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na obálke s najneskorším dátumom 02.02.2021. 

Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Vrakuňa (ďalej len 

„miestne zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

1.4. Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do 

ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb  

postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 

Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta v súlade s § 18a ods. 2 zákona o obecnom 

zriadení:

2.1. Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra. 

2.2. Osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu, kontaktné údaje (telefón, e-mailová 

adresa). 

2.3. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. 

2.4. Štruktúrovaný profesijný životopis.

2.5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.

2.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

2.7. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

2.8. Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie 

miestneho kontrolóra

3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:

3.1. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

3.2. Každý kandidát má v deň konania voľby právo na vystúpenie pred poslancami miestneho zastupiteľstva v časovom rozsah maximálne 3 minúty.

Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva;

C/                                                                      určuje

1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 01.04.2021, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

2. Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok.

D/                                                                        volí

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra v zložení:

1. Ing. Zuzana Schwartzová, 2. JUDr. Marcel Boris, 3. JUDr. Ing. Marek Zajíček 

E/                                                                  ukladá 

komisii na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra predložiť miestnemu zastupiteľstvu po posúdení náležitosti 

prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra zoznam kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra za účelom vykonania voľby miestneho 

kontrolóra.                                                                     Termín: 05.02.2021

Dňa 04.01.2021 - zverejnené "Vyhlásenie na voľbu 

Miestneho kontrolóra". Prihlášky na funkciu Miestneho 

kontrolóra zaslalali a splnili podmienky na voľbu 

kontrolóra 3. uchádzači, ktorým bola zaslaná pozvánka 

na rokovanie MZ. Voľba miestneho kontrolóra  sa 

vykonala  dňa 16.02.2021 - uznesením č. 

289/XVII/2021 bola do funkcie miestneho kontrolóra 

zvolená Ing. Alena Kaňková.                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                        

- vyhlásenie na voľbu kontrolóra zverejnené na 

webovom sídle mestskej časti dňa 04.01.2021                                                                                     

- voľba kontrolóra sa uskutočnila dňa 16.02.2021 v 

súlade s uznesením                                                                                  

-   uz. č. 289/XVII/2021 do funkcie miestneho 

kontrolóra zvolená Ing. Alena Kaňková na základe 

výsledkov tajného hlasovania                                                                                                                                           

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

261/XVI 08.12.2020

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na rok 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2020 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 196 893 a výdavkov 

13 099 905 € s prebytkom 96 988 € (miestny poplatok za rozvoj) nasledovne:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa   

Príjmy                                                                       Schválený                 Upravený            Návrh na I. zmenu

PRÍJMY SPOLU                                                    12 448 783             13 569 786              13 196  893

Bežné príjmy                                                                9 726 975               10 323 667                 10 407 405

Kapitálové príjmy                                                       1 206 808                 1 597 530                   1 349 098

Príjmové finančné operácie                                       1 515 000                1 648 589                    1 440 390

Výdavky                                                                 Schválený                 Upravený             Návrh na I. zmenu

VÝDAVKY SPOLU                                                12 448 783         13 569 786                 13 099 905

Bežné výdavky                                                            9 638 361             10 352 952                  10 537 194

Kapitálové výdavky                                                   2 488 048               2 894 460                    2 219 654

Výdavkové finančné operácie                                     322 374                  322 374                       343 057

Výsledok - prebytok                                                                 0                              0                  +   96 988

B/                                                                        žiada 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 

Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2020 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. T: 31.12.2020.

úloha splnená                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                               

- rozpis I. zmeny rozpočtu na rok 2020 zaslaný 

správcom rozpočtových položiek , vrátane 

rozpočtových organizácií  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti zaslaný e-mailom

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

262/XVI 08.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č..../2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

B/                                                       žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2020 zo dňa 8.12.2020 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli 

a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2020 zo dňa 8.12.2020 o 

určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a 

mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa zverejnené 15.12.2020, účinné od 

1.1.2021. splnené                                                                    

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                         

VZN č. 4/2020  zverejnené na úradnej tabuli a 

webovom sídle bez uvedenia dátumu vyhlásenia

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

263/XVI 08.12.2020

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,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021,  na základe žiadosti  zo dňa 27.10.2020, č. k. 2688/10648/2020/ŠKS/IW, 

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, 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

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, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, na základe žiadosti zo dňa 11.10.2020, č. k. 

2688/10800/2020/ŠKS/IW

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, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, na základe žiadosti zo dňa 

28.10.2020, č. k. 2688/10635/2020/ŠKS/IW,

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, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 

2021, na základe žiadosti zo dňa 29.10.2020, č. k. 2688/10691/2020/ŠKS/IW, 

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.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.06.2021                                                                           

- A/ 1. zmluva č. 14/2021, podpísaná dňa 29.12.2020, 

zver. 21.01.2021                                                                

2. zmluva č. 13/2021 podpísaná dňa 29.12.2020, zver. 

21.01.2021,                                                                                                                                        

3. zmluva č. 12/2020 podpísaná dňa 29.12.2020, 

zver.21.01.2021  

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

264/XVI 08.12.2020

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: 

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.

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                                     

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.06.2021                                                                                          

- rozpis rozpočtu na roky 2021-2023 zaslaný 

správcom rozpočtových položiek e-mailom                                                                                                                                   

- rozpis rozpočtu na roky 2021-2023 bol listami 

zo dňa 08.12.2019  osobne prevzatý zo strany 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti   

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

265/XVI 08.12.2020

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. 

  Architektonickú štúdiu „Polyfunkčný komplex 

Nový Majerhof“ odsúhlasená,ako záväzný dokument 

pre zástavbu v stavebnom bloku 15 zadefinovaného 

ÚPN-Z- Horné diely  zaslaná listom č. 

ÚP/2669/10192/2020/HAN zo dňa 14.12.2020 

spoločnosti, ktorá zastupuje navrhovateľa                                                                        

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

266/XVI 08.12.2020

Výročná  správa  a účtovná závierka spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34,  821 07 Bratislava za rok 2019 a návrh  

na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa v zmysle úplného znenia Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným schválené uznesením MZ Bratislava–Vrakuňa č. 249/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020 a Zakladateľskej listiny spoločnosti 

A/                                                                schvaľuje  

1. Predloženú Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku  spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o.  za rok 2019

2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne :

Výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk po zdanení vo výške :  7 033,54 €

Zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov:       7 033,54 €        

B/                                                                  odporúča  

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, 

s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa  9. 12. 2020 o 9.00 

hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, kancelária starostu, 1. p., nasledovné rozhodnutie : 

Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia  schvaľuje : 

1. Predloženú Výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku  spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o.  za rok 2019

2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019 nasledovne :

Výsledok hospodárenia za rok 2019 – zisk po zdanení vo výške:        7 033,54 €

 Zúčtovanie s účtom 429.000 – neuhradená strata min. rokov:           7 033,54 €

úloha splnená                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                         

- rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho 

pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa 

09.12.2020 schválená výročná správa a riadna 

individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 

2019 a zároveň schválený návrh na vysporiadanie 

výsledku hospodárenia v zmysle schváleného 

uznesenia                                                                                   

- výsledok hospodárenia bol v súlade so schváleným 

rozhodnutím zúčtovaný 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

20



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

267/XVI 08.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska ul. č. 3 Bratislava za školský rok 2019/2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy  Rajčianska ul. č. 3, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020, 

B/                                                                    žiada

Ing. Mária Jakúbekovú, riaditeľku Základnej školy Rajčianska ul. č. 3,  821 07  Bratislava

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 

31.12.2020.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 

14 Bratislava za školský rok 2019/2020 bola 

zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy 

v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                  

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

268/XVI 08.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 14 Bratislava za školský rok 2019/2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 

B/                                                                   žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 

31.12.2020.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná ul. č. 

14 Bratislava za školský rok 2019/2020 bola 

zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy 

v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                               

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

269/XVI 08.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská ul. č. 1 Bratislava za školský rok 2019/2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Žitavská ul. č. 1, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020, 

B/                                                               žiada

Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku Základnej školy Žitavská ul. č. 1, 821 07  Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 

31.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská ul. č. 1 

Bratislava za školský rok 2019/2020 bola zverejnená 

na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne 

do 31.12.2020.                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                          

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

270/XVI 08.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová ul. č. 10 Bratislava za školský rok 2019/2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                     schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 

B/                                                          žiada

Mgr. Luciu Slovákovú, riaditeľku Materskej školy Kaméliová 10, 821 07  Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 

31.12.2020. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová ul. č. 

10 Bratislava za školský rok 2019/2020 bola 

zverejnená na obvyklom mieste a webovom sídle školy 

v termíne do 31.12.2020.                                                                                                                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                     

správa zverejnená na webovej stránke školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

271/XVI 08.12.2020

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková ul. č. 20 Bratislava za školský rok 2019/2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                  schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2019/2020. 

B/                                                       žiada

Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy Kríková 20, Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a webovom sídle školy najneskôr do 

31.12.2020. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková ul. č. 20 

Bratislava za školský rok 2019/2020 bola zverejnená 

na obvyklom mieste a webovom sídle školy v termíne 

do 31.12.2020.                                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                

správa zverejnená na webovej stránke školy 

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

272/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                     schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  OZ BENI klub, Balkánska 95, 851 10 Bratislava v zmysle Nájomnej zmluvy č. 16/2019 zo dňa 

10.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 31.05.2020 a Nájomnej zmluvy č. 17/2019 zo dňa 1.10.2019  za obdobie od 10.03.2020 do 26.05.2020, keď 

nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do 

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                    žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

Schválená zmena výšky príjmov z nájomného je 

zohľadnená v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, 

Bratislava,  na rok 2020                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                        

- zľava z nájomného vo výške celkom 88 € 

dobropisovaná a  vrátená dňa 29.12.2020                                                                                                            

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

21



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

273/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                         schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 46/2018 zo dňa 

21.12.2018  za obdobie od 10.03.2020 do 31.12.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo 

podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v 

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                   žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

Schválená zmena výšky príjmov z nájomného je 

zohľadnená v rozpočte Základnej školy, Železničná 14, 

Bratislava,  na rok 2020                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                     

- zľava z nájomného vo výške celkom 336,03 € 

dobropisovaná, nevrátená, keďže nájomca 

neuhrádzal nájomné                                                                                                        

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

274/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Fun skippers & dancing, Toryská 5, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                    schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi Fun skippers & dancing, Toryská 5, Bratislava v zmysle Nájomnej zmluvy č. 12/2019 zo dňa 

01.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 03.04.2020 a Nájomnej zmluvy č. 13/2019 zo dňa 01.10.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 03.04.2020, keď 

nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do 

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                   žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Odpustenie platenia nájomného Fun skippers & 

dancing, Toryská 5, 821 07 Bratislava bolo  

zohľadnené ako zmena výšky príjmov z nájomného  v 

rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  

na rok 2020.                                                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                

- zľava z nájomného vo výške celkom 46 € 

dobropisovaná a rozdiel zo strany nájomcu vo výške 

86 € uhradený dňa 25.06.2021                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

275/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                       schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  SK REAL Bratislava o.z., Latorická 17, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 14/2019 zo dňa 

18.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 27.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo 

podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v 

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                      žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

Odpustenie platenia nájomného SK REAL Bratislava 

o.z., Latorická 17, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené 

ako zmena výšky príjmov z nájomného  v rozpočte 

Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 

2020.                                                                                                                                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                    

- zľava z nájomného vo výške celkom 121,50 € 

dobropisovaná a rozdiel zo strany nájomcu vo výške 

56,70 € uhradený dňa 11.03.2021                                                                          

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

276/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Marcel Mucska, Brezová 12/A, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                      schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Marcel Mucska, Brezová 12/A, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 11/2019 zo dňa 13.09.2019 

za obdobie od 10.03.2020 do 28.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne 

obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so 

zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                   žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020

Odpustenie platenia nájomného Marcel Mucska, 

Brezová 12/A, 821 07 Bratislava bolo  zohľadnené ako 

zmena výšky príjmov z nájomného  v rozpočte 

Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  na rok 

2020.                                                                                                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                     

- zľava z nájomného vo výške celkom 281,25 € 

dobropisovaná a rozdiel zo strany nájomcu vo výške 

150,00 € uhradený dňa 10.02.2021                                                                                                                           

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

277/XVI 08.12.2020

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Športový klub KORYO, Čiližská 22, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                        schvaľuje

odpustenie vo výške 100 %  z nájomného nájomcovi  Športový klub KORYO, Čiližská 22, Bratislava, v zmysle Nájomnej zmluvy č. 8/2019 zo dňa 

06.09.2019 za obdobie od 10.03.2020 do 25.06.2020, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo 

podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v 

súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,

B/                                                                   žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2020.

Odpustenie platenia nájomného Športový klub 

KORYO, Čiližská 22, 821 07 Bratislava bolo  

zohľadnené ako zmena výšky príjmov z nájomného  v 

rozpočte Základnej školy, Železničná 14, Bratislava,  

na rok 2020.                                                                                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                           

- nájomcovi vystavená faktúra č. 1/2020 vo výške 

138,00 €, z ktorej časť vo výške 46,00 € nájomca 

uhradil dňa 09.11.2020                                                                                                                                    

- zľava z nájomného vo výške celkom 92,00 € 

dobropisovaná                                                                                     

- zmena výšky nájomného nebola zohľadnená v 

rozpočte základnej školy

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

22



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

278/XVI 08.12.2020

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

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. MČ predloží návrh v zmene rozpočtu na 

vyčlenenie finančých prostriedkov a uzatvorenie KZ 

do konca roka 2021. Zatiaľ MČ uhrádza mesačne 

nájomné.                                                                                                                                                                                                   

ostáva v plnení                                                                                                                                          

- dodatok č. 4, uzatvorený dňa 23.12.2020, 

zverejnený dňa 28.01.2021 pod ev. č. 20/2021 na 

dobu do realizácie prevodu vlastníctva nebytového 

priestoru a úhrady kúpnej ceny                                                                                               

- ponechať v plnení                                                                            

do realizácie odkúpenia nebytového priestoru do 

vlastníctva mestskej časti

O

ponechať v plnení do 

realizácie odkúpenia 

nebytového priestoru 

do vlastníctva 

mestskej časti

O

279/XVI 08.12.2020

Žiadosť spoločnosti OPAX s.r.o., Žitavská 6 Bratislava o predĺženie doby nájmu na nebytové priestory v objekte na Toplianskej 7 v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje                                                                                                                                                                                                                    

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

znením Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným 

schválené uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012 a ich dodatku č. 1 zo dňa 08.09.2020,  predĺženie doby nájmu v zmysle 

uzatvorenej zmluvy o nájme zo dňa 18.5.2006 v znení dodatkov č. 1 až č. 3 dohodnutej do 31.05.2021 o ďalších 5 rokov na dobu určitú  do 31.5.2026 s 

nájomcom  OPAX s.r.o., Žitavská 6, 821 07 Bratislava, IČO: 36 359 181, s ponechaním doterajšieho účelu nájmu  a výšky nájomného v stavbe na 

Toplianskej 7 v Bratislave, súpisné číslo 8751, druh stavby: budova obchodu a služieb, postavená na  pozemku registra „C“ parc. č. 1168/2, evidovaná  na 

liste vlastníctva  č. 2402 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 821 07 Bratislava,

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

- mestská časť podporuje aktivity pre rozvoj občanov v športovej oblasti,  udržiavanie zdravotného štýlu i samotného zdravia, ale aj kultúrno-sociálnej 

oblasti, nakoľko sa tu stretávajú ľudia rôznych vekových kategórií, ktorí tu trávia svoj voľný čas vzhľadom na rozsah a kvalitu poskytovaných služieb,

- prevádzka poskytuje dlhodobo obyvateľmi žiadané služby moderného životného štýlu – fitness, posilňovňa, wellness centrum (vírivka, solárium, suchá a 

parná sauna, štúdio pre tehotné ženy, skupinové tréningy a cvičenie s trénermi a iné aktivity),

- nájomca nebytové priestory v predmetnej stavbe úplne zrekonštruoval, dlhodobo ich postupne upravuje a financuje všetky opravy a úpravy pre účely 

danej prevádzky,

- aj napriek súčasnej nepriaznivej hospodárskej situácii a hlbokému poklesu využívania týchto športových služieb nájomca uhrádza pravidelne platby 

ročného nájomného vo výške 28 113,00 Eur, mesačne vo výške 2343,75 Eur v súlade so zmluvou, čo je dlhodobo finančným prínosom do rozpočtu 

mestskej časti,

- mestská časť chce ponechaním týchto služieb naďalej umožniť klientom tejto prevádzky ich využívať aj v budúcich piatich rokoch, 

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  zabezpečiť uzatvorenie  dodatku č. 4  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia.

Uzatvorený dodatok č. 4 k NZ  pod evid. č. MČ 

193/2020 dňa 21.12.2020, zverejnený dňa 

05.02.2021.                                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                           

- Dodatok č. 4, uzatvorený dňa 21.12.2020, 

zverejnený dňa 05.02.2021 pod ev. č. 193/2020                         

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

280/XVI 08.12.2020

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na Rajeckej 38A, 40  v  Bratislave, v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníčke bytu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje 

za podmienok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, uznesenia č. 

555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na 

zastavaných pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SSN-36817/19-521126 zo dňa 16.12.2019, prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom 

pozemku, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu vlastníctva za cenu:

1. Rajecká  38A, 40 súpisné číslo 14145 v Bratislave,      LV stavby č. 2742, LV pozemku č. 5079,   parcela číslo  491/109, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere  194 m2, k.ú. Vrakuňa,    parcela číslo  491/107, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  210 m2, k.ú. Vrakuňa,    parcela číslo  491/108, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere  200 m2, k.ú. Vrakuňa

   1. 1. vchod Rajecká  38A

   P.č.      Typ      Podl. č.           Nadobúdateľ                                                Spoluvl.podiel  na pozemku            Cena  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.

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.                                                                                                                                                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.06.2021                                                                               

- Kúpna zmluva podpísaná dňa 15.04.2021 a 

zverejnená pod ev. č. 73/2021                                                                                                    

-  kúpna cena vo výške 382,72 € pripísaná  na účet 

mestskej časti dňa 16.04.2021                                                                                

- vklad povolený pod V-14308/21 zo dňa 1.6.2021

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

23



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

281/XVI 08.12.2020

Návrh na vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok  – nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 889/4 a parc. č. 889/9  na Ráztočnej ul. v 

Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

z dôvodu riešenia technických problémov spojených s realizáciou a zahájením prevádzky predaja farmárskych produktov, občerstvenia a požičiavania 

športových potrieb v súlade so zmluvou o nájme evid. č. MČ 74/2020 zo dňa 22.6.2020 na pozemkoch parc. č. 889/4 a časti parc. č. 889/9 na Ráztočnej 

ulici v Bratislave (pri areáli BVS) uzatvorenou s nájomcom Kornelom Blaškom, Kosihy nad Ipľom, zmenu zmluvných podmienok v čl. V ods. 2 – v časti 

znenia  „prvú splátku nájomného uhradí nájomca od 1.8.2020“ sa nahrádza znením „nájomca začne uhrádzať  nájomné po vydaní   právoplatného 

stavebného povolenia počnúc dňom oznámenia o otvorení zriadenej prevádzkarne v súlade s VZN č. 8/2015 zo dňa 8.12.2015 o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Doteraz uhradené nájomné od 1.8.2020 bude predmetom zápočtu platieb 

počnúc dňom zahájenia prevádzky a skutočného využívania pozemkov pre prenajaté účely“.    

B/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

Uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve č. 74/2020, 

podpísaná dňa 21.12.2020, zverejnená 29.1.2021.                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                              

- Dodatok č. 1, podpísaný dňa 21.12.2020 a 

zverejnený dňa29.01.2021 pod ev. č. 22/2021

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

282/XVI 08.12.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa .............. o určení školských obvodov pre základné 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2020 zo dňa ............... o určení školských obvodov pre základné školy  v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

B/                                                                     žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ................... zo dňa .............. o určení školských obvodov pre základné školy  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ................... zo dňa .............. o určení školských obvodov pre základné 

školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 5/2020 zo dňa 08.12.2020 o 

určení školských obvodov pre základné školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa bolo vyhlásené a zverejnené na úradenej 

tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dňa 10.12.2020.                                                                                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                        

VZN č. 5/2020 s účinnosťou od 01.01.2021 vyhlásené 

dňa 14.12.2020

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

283/XVI 08.12.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2020 zo dňa ..............  o určení školských obvodov pre materské 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2020 zo dňa ............... o určení školských obvodov pre materské školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,

B/                                                                    žiada  

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../20....   zo dňa .............. o určení školských obvodov pre materské 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../20....   zo dňa .............. o určení školských obvodov pre materské 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po schválení 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020 zo dňa 08.12.2020 o 

určení školských obvodov pre materské školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa bolo vyhlásené a zverejnené na úradenej 

tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa dňa 10.12.2020.                                                                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                   

VZN č. 6/2020 s účinnosťou od 01.01.2021 vyhlásené 

dňa 14.12.2020

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

284/XVI 08.12.2020

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava,

B/                                                               žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zaslať Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.

2. Zverejniť Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy.  Termín: po podpise uznesenia

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Bodvianska 4, Bratislava bol zaslaný na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 02.02.2021 a 

zverejnený v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom 

sídle školy dňa 10.12.2020.                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                 

- Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Bodvianska 4, Bratislava bol zaslaný listom č. 

214/759/2021/ŠK/IW zo dňa 02.02.2021 na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                              

- Dodatok č. 1  zverejnený na webovom sídle školy v 

časti "Dokumenty"           

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

285/XVI 08.12.2020

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                        schvaľuje

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava,

B/                                                           žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Zaslať Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a 

športu SR.

2. Zverejniť Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy Kríková 20, Bratislava v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle školy. Termín: po podpise uznesenia

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava bol zaslaný na Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 02.02.2021 a 

zverejnený v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom 

sídle školy dňa 10.12.2020.                                                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                               

- Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy 

Kríková 20, Bratislava  bol zaslaný listom č. 

214/759/2021/ŠK/IW zo dňa 02.02.2021 na 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.                                                                                                   

-  Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej 

školy Kríková 20, Bratislava   zverejnený na 

webovom sídle MŠ

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

286/XVI 08.12.2020

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný 

dôchodok.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                                   schvaľuje

alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim predčasný, invalidný alebo 

starobný dôchodok v reštauračných zariadeniach: 

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava 

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava

4. Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 

za nasledovných podmienok:

1. doba trvania zmluvy najviac na jeden rok, 

2. obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla,

3. predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa,

4. dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku  alebo invalidného dôchodku,

5. objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej jednotky  a to na základe dodávateľom vystavenej faktúry doručenej 

objednávateľovi,

6. dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve,

7. dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov,

• s tým, že zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa zmluvných podmienok do 31.10.2021

• stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát sociálnych služieb  spôsob stravovania na nasledujúci mesiac, 

B/                                                                 žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok uvedených v bode A/ tohto uznesenia.     Termín: do 31.12.2020 

Zmluvy o zabezpečení stravovania obyvateľom s 

trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný 

dôchodok boli uzatvorené:                                                                       

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava dňa 

28.12.2020

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava 

dňa 28.12.2020

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, 

Bratislava dňa 28.12.2020

4. Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava dňa 

28.12.2020                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                  

Zmluvy v zmysle uznesenia:                                                   

1. Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 

podpísaná  dňa 28.12.2020, zver. pod ev. č. 2/2021 

dňa 08.01.2021

2. Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, 

Bratislava, podpísaná  dňa 28.12.2020, zver. pod ev. 

č. 3/2021 dňa 08.01.2021

3. Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, 

Bratislava podpísaná dňa 28.12.2020, zver. pod ev. 

č. 1/2021 dňa 08.01.2021

4. Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava 

podpísaná dňa 28.12.2020, zver. pod ev. č. 4/2021 

dňa 08.01.2021         

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

287/XVI 08.12.2020

Stanovisko k návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              súhlasí

s návrhom Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B/                                                            odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ing. arch. 

Matúšovi Vallovi

dňa 08.12.2020 zaslané stanovisko primátorovi 

hlavného mesta SR Bratislavy- Ing. arch. Matúšovi 

Vallovi                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                     

- dňa 08.12.2020 bolo e-mailom zaslané stanovisko k 

návrhu dodatku Štatútu a následne listom č. 

2833/12135/2020/VV/SD zo dňa 19.12.2020 zaslaný 

výpis uznesenia

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

288/XVI 08.12.2020

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2020 zo 17.decembra 2020, ktorým sa 

mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               súhlasí

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2020 zo 17.decembra 2020, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel bez pripomienok,

B/                                                              odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

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

dňa 08.12.2020 zaslané stanovisko primátorovi 

hlavného mesta SR Bratislavy- Ing. arch. Matúšovi 

Vallovi                                                                                                            

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 291/XVII/2021 z 16.02.2021                                                                                        

- dňa 08.12.2020 bolo e-mailom zaslané stanovisko k 

návrhu VZN a následne listom č. 

2833/12135/2020/VV/SD zo dňa 19.12.2020 zaslaný 

výpis uznesenia

V
291/XVII/2021                         

z 16.02.2021

Prijaté uznesenia č. 252/XVI/2020 - 288/XVI/2020 - celkom prijatých 37 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

289/XVII 16.02.2021

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa..

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

                                                                          volí

podľa ustanovenia § 18 a § 18a  zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.04.2021 na 

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

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  bola vykonaná v súlade s uznesením č. 

259/XVI/2020 dňa 08.12.2020, ktorým boli schválené 

podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho 

kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                                               

- voľba miestneho kontrolóra vykonaná v súlade s 

uz. číslo 259/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020 

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

290/XVII 16.02.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  berie  na  vedomie

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

konalo dňa 08.12.2020.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15.                                                                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                                          

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

291/XVII 16.02.2021

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.: 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 207/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 244/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 250/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 252/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 253/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 254/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 255/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

257/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 260/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 261/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 262/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 266/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 267/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 268/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 269/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 270/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 271/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 272/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 273/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

274/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 275/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 276/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 277/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 279/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 281/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 282/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 283/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 284/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 285/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 286/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 287/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 288/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020,

2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 59/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 61/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 

65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 171/XII/2020 zo dňa 

28.04.2020, 186/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 195/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 200/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 201/XIV/2020 zo dňa 20.08.2020, 

241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 242/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 243/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 248/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 249/XV/2020 zo 

dňa 08.09.2020, 256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 259/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 263/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 264/XVI/2020 zo dňa 

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

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 183/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020, 207/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 244/XV/2020 zo dňa 

08.09.2020, 250/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 252/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 253/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 254/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

255/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 257/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 258/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 260/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 261/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 262/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 266/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 267/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 268/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 269/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 270/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 271/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 272/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

273/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 274/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 275/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 276/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 277/XVI/2020 

zo dňa 08.12.2020, 279/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 281/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 282/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 283/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 284/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 285/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 286/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 287/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 

288/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020

úloha splnená                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021   

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

292/XVII 16.02.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                     

                                                                berie  na  vedomie

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

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

vypracovaná a predložená v zmysle § 18 ods. 1. písm. 

e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a plánom kontrolnej činnosti na  I. 

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

08.12.2020                                      

  vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021  

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

293/XVII 16.02.2021

Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2020.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                               berie na vedomie

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

vypracovaná a predložená v zmysle § 18d zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení              

a plánom kontrolnej činnosti na  I. polrok 2021 

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

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                               

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

294/XVII 16.02.2021

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

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                             berie na vedomie

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

základe predchádzajúcej kontroly č. 9/2019 - kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa pri správe miestneho poplatku za rozvoj.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020, schválený uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa číslo 183/XIII/2020 zo dňa 

16.06.2020.                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                       

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

26



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

295/XVII 16.02.2021

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.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podaná v súčinnosti s 

nájomcom v mesiaci marec 2021, žiadosť schválená                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                                                     

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.06.2021                                                                                             

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 22.04.2021 bola 

pripísaná na účet mestskej časti zľava z nájomného 

vo výške 3 046,86 €                                                                                             

- rozpočtovým opatrením č. 52/2021 zohľadnená 

zmena príjmov z nájomného a poskytnutá dotácia

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

296/XVII 16.02.2021

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

Žiadosť o dotáciu na nájomné podaná v súčinnosti 

s nájomcom v mesiaci marec 2021, žiadosť 

schválená                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                                     

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.06.2021                                                                                 

- žiadosť MH SR schválilo a dňa 20.04.2021 

bola pripísaná na účet mestskej časti zľava z 

nájomného vo výške 573,95 €                                                                                                   

- rozpočtovým opatrením č. 52/2021 zohľadnená 

zmena príjmov z nájomného a poskytnutá 

dotácia

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

297/XVII 16.02.2021

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

prenájom nebytových priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  schvaľuje

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

Nájomca listom oboznámený v výsledkom                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                       

listom č. 430/1810/2021/EO/JA bola dňa 

16.03.2021 zaslaná odpoveď o neschválení 

žiadosti,                                                                                         

-  zásielku v odbernej lehote neprevzatá

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

298/XVII 16.02.2021

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

znení dodatku prenájom priestorov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                          schvaľuje

zľavu vo výške 0 % z nájomného nájomcovi  Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava,  za obdobie obmedzeného a sťaženého užívania 

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

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020.

Nájomca listom oboznámený v výsledkom                                                      

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                   

listom č. 430/1811/2021/EO/JA bola dňa 

16.03.2021 zaslaná odpoveď o neschválení 

žiadosti

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

299/XVII 16.02.2021

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

27.02.2020 prenájom priestorov a pozemkov .

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                   schvaľuje

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

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

choroby COVID-19 od 12.10.2020 do 31.12.2020.

Nájomca listom oboznámený v výsledkom                                                                                    

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                  

listom č. 430/1812/2021/EO/JA bola dňa 

16.03.2021 zaslaná odpoveď o neschválení 

žiadosti

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

27



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

300/XVII 16.02.2021

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

stavu ciest, chodníkov a  pozemkov pod nimi a verejného osvetlenia na Begóniovej ulici v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   berie na vedomie

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

nachádzajúcich sa pod stavebným objektom SO 01.2 - cesty a chodníky a  SO 07 – Vonkajšie osvetlenie k IBV Ráztočná ul. v Bratislave, na novovzniknutej Begóniovej ul. v 

Bratislave, k. ú. Vrakuňa, nakoľko nie je možné zo strany mestskej časti prevziať tieto objekty do priamej správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a pozemky pod týmito 

objektmi prechádzajú na toho, kto prevezme  objekty, 

B/                                                                    nesúhlasí 

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

mestskej časti, ale vo vlastníctve stavebníka - žiadateľa a  po prevode vlastníctva nehnuteľností vybudovaných na Begóniovej ulici v Bratislave ich vlastníkom, mal  stavebník v 

zmysle príslušných právnych i stavebných postupov ho odovzdať hlavnému mestu SR Bratislava a následne zmluvnej spoločnosti zabezpečujúcej osvetlenie v hlavnom meste 

SR Bratislava,  

C/                                                                        žiada

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

SR Bratislava:

- predmetnú novovybudovanú prístupovú cestu a chodníky Objekt SO 01.2, ktoré po odstránení technických nedostatkov spĺňajú  zaradenie do III. kategórie miestnych 

komunikácií na území hlavného mesta, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava čl. 73 - Pôsobnosti Bratislavy v oblasti pozemných komunikácií Bratislava, ktoré 

rozhoduje o zaraďovaní pozemných komunikácií do siete miestnych komunikácií (I. až IV. triedy),  po prevzatí následne  protokolom zverí ako komunikáciu III. triedy do 

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

- objekt SO 07 - verejné osvetlenie, ktoré ho následne odovzdá do správy spoločnosti Siemens s.r.o.,  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307, ktorá zmluvne 

zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia na území hlavného mesta SR Bratislava, 

- súčasne všetky pozemky nachádzajúce sa pod týmito objektmi. 

B/                                                                        žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

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

ulice v zimnom období do doby odovzdania a prevzatia objektu.

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti 

listom č. 408/1630/2021 zo dňa 1.3.2021.                              

Prevzaté dňa 11.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                               

listom č. 408/1630/2021/PSM/DU  bolo dňa 

09.03.2021 zaslané stanovisko miestneho 

zastupiteľstva v súlade so závermi uznesenia

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

301/XVII 16.02.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          neschvaľuje 

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

Výkupne druhotných zberných surovín a ďalšieho hnuteľného majetku nachádzajúceho sa na Rajčianskej ulici v Bratislave, na pozemku registra „C“ parc. č. 1144, evidovaný 

na LV č. 3919 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  k. ú. Vrakuňa, za cenu určenú znaleckým posudkom  č. 

18/2020 vypracovaný znalcom Doc. Ing. Ladislavom Adamčom, PhD  vo výške všeobecnej hodnoty 38 100,00 Eur,  resp. za cenu, ktorú určí primátor vo svojom 

predchádzajúcom súhlase k prevodu, v prospech spoločnosti MartinDevelopment Vrakuňa s.r.o., Jelenia 1, 811 05  Bratislava, IČO: 52 636 216, 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- areál bývalej Výkupne druhotných surovín bol mestskej časti zverený do správy na základe Odovzdávacieho protokolu svojpomocnej výstavby ObNV Bratislava II od Obv. 

NV Bratislava II v likvidácii a protokolom č. 90 zo dňa 01.10.1991 bolo toto užívacie právo a právo hospodárenia evidované v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a 

mestská časť ho užíva pre svoje potreby v rámci strediska VPS a nesúhlasí s predajom a následným odstránením predmetného areálu a uvoľnenie pozemku pre výstavbu 

bytového domu „rosenHAUS“

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   

Postupovať v súlade so znením uznesenia  v bode A/. 

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti 

listom č. 422/1629/2021 zo dňa 1.3.2021, odoslaný 

9.3.2021. Prevzaté dňa 15.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                               

listom č. 422/1629/2021/PSM/DU  bolo dňa 

09.03.2021 zaslané stanovisko miestneho 

zastupiteľstva v súlade so závermi uznesenia

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

302/XVII 16.02.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          schvaľuje 

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

časti cca 66 m2 odčlenením z pozemku registra „E“ parc. č. 721/415, evidovaný na LV č. 270, parc. registra „C“ č. 1791/6, LV nezaložený, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v prospech žiadateľa Mareka Šimuniča, Hagarova 19, 831 51 Bratislava, pre účely 

pričlenenia k pozemkom parc. č. 1837/1 vo výmere  251 m2 a  parc. č. 1837/6 vo výmere 133 m2 v jeho vlastníctve,  evidované na LV č. 2735, 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

- na požadovanej časti pozemku  sú uložené  inžinierske siete vo vlastníctve žiadateľa so  zriadením vecného bremena na LV č. 270  in rem spočívajúce v práve: a) zriadenia a 

uloženia stavebných objektov - NN prípojka, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a plynová prípojka ("inžinierske siete"), b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a 

odstránenie inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom - Bungalov 1380 Z" v rozsahu vymedzenom GP č. over. G1-234/2020, c) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu 

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

721/415, 830/100, v prospech vlastníka pozemkom reg. C KN parc. č. 1837/1, 1837/6, podľa V-27041/2020 zo dňa 03.12.2020,

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

priľahlú plochu k svojim pozemkom a zabezpečiť oplotením ochranu vlastného objektu v danej lokalite, kde dochádza často    ku krádežiam a pohybu bezdomovcov v 

záhradkárskej časti,  

- mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako správca predmetného pozemku nepotrebuje túto časť pozemku pre vlastné účely, druhá časť pozemku zostane naďalej v správe mestskej 

časti a  pre prístup vlastníkov na pozemky evidované na LV č. 2844, 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu   

1. Informovať so zámerom predmetného predaja vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa bezprostredne   pri pozemkoch žiadateľa a požiadať ich o písomné vyjadrenie. 

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

majetku požadovanej časti pozemku na náklady žiadateľa, požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislava o predchádzajúci súhlas k prevodu vlastníctva a následne predložiť 

návrh na schválenie prevodu vlastníctva na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Stanovisko mestskej časti zaslané žiadateľovi  

listom č. 412/1613/2021 zo dňa 1.3.2021. 

Odoslané dňa 09.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                                      

- návrh uznesenia hlasovaním nebol schválený – 

nezískal 3/5 väčšiny všetkých poslancov                                                                                               

- listom č. 412/1613/2021/PSM/DU  bolo dňa 

09.03.2021 zaslané stanovisko miestneho 

zastupiteľstva o neschválení zámeru k prevodu                                           

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

303/XVII 16.02.2021

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

darovacej zmluvy č. 111/2005.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          neschvaľuje 

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

nich, ktoré prešli na mestskú časť Bratislava-Vrakuňa na základe Darovacej zmluvy č. 111/2005 pod V-7161/05 zo dňa 22.2.2006, evidované na LV č. 2764, k. ú. Vrakuňa na 

Píniovej ulici v Bratislavy  z dôvodov, že:

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

prístupové a parkovacie plochy k obytnému súboru nachádzajúcemu sa na Píniovej ulici v Bratislave,  teda nie je naplnená podstata hrubého porušenia zmluvných podmienok,  

- II. etapa výstavby bytov a občianskej vybavenosti na Píniovej – Amarelkovej ulici v Bratislave  nebola súčasťou podmienok v uzatvorenej darovacej zmluve, vlastnícky vzťah 

mestskej časti k darovaným i ďalším pozemkom v tejto lokalite  neobmedzuje prístup vlastníka  na pozemok parc. č. 3413/18, 

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

družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 723 459, právna forma „družstvo“ ako darcom tohto majetku, ktorý na základe notárskej zápisnice N 744/2005, Nz 

66450/2005, NCRIs 65632/200 zo dňa 16.12.2005 osvedčujúcej priebeh členskej schôdze (ktorá rozhodla o zrušení družstva bez likvidácie z dôvodu, že družstvo nemá žiaden 

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

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

obmedzeným, založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.2006, ktorá nebola nástupníckou spoločnosťou po SBD-SlovByt, družstvo, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 

35 723 459 ako darcom tohto majetku,

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

zo dňa 18.6.2008 a to rozhodnutím  o  zmene obchodného mena z Slovbyt Invest s.r.o. na nové PINEA Park s.r.o. s právnou formou ako spoločnosť s ručením obmedzeným, 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Zaslať písomné stanovisko spoločnosti Pinea Park s.r.o., Píniová 4, 821 07 Bratislava, IČO: 36 679 330 v súlade so znením v bode A/ tohto uznesenia

Stanovisko mestskej časti zaslané spoločnosti 

listom č. 415/1631/2021 zo dňa 26.2.2021. 

Odoslané dňa 9.3.2021, prevzaté  dňa 17.3.2021.                                                                                                                                                                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                               

- listom č. 415/1631/2021/PSM/DU  bolo dňa 

09.03.2021 zaslané stanovisko miestneho 

zastupiteľstva o neschválení vrátenie daru - 

pozemkov a  vybudovaných spevnených plôch 

na predmetných pozemkoch   

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

304/XVII 16.02.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                          schvaľuje 

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

doby nájmu prenosných predajných zariadení - trhových stolov v počte 7 ks na Trhovisku na Rajeckej ul. v Bratislave, zriadené na pozemku parc. č. 

491/57, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, na dobu určitú od 01.05.2021 do 30.04.2022 v súlade so stanovenými podmienkami v uzatvorenej zmluve o nájme Ev. č. MČ: 

45/2020 zo dňa 22.4.2020, nájomcovi p. Zsoltovi Szabovi, Višňová 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889,

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

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

sortimentu. Nájomca  má dlhoročne prenajaté tieto predajné stoly, s jeho predajom a kvalitou poskytovaných služieb sú kupujúci spokojní a iní žiadatelia 

neprejavujú záujem o predaj na tomto mieste. 

B/                                                                                 žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

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

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

Podpísaný dodatok č. 1 dňa 01.04.2021  k NZ č. 

45/2020, zverejnený  pod číslom 66/2021 dňa 

6.4.2021.                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                 

- dodatok č. 1 podpísaný dňa 01.04.2021, 

zverejnený pod ev. č. 66/2021 dňa 06.04.2021                     

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021

305/XVII 16.02.2021

Žiadosť nájomcu nebytových priestorov na Čiližskej 26/A v Bratislave  RG Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549, o 

vyjadrenie súhlasu k zmene zmluvných podmienok.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

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

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

spojenej s vírusom COVID-19 na  účel Detského centra „Šmolkovo“ s celodennou flexibilnou starostlivosťou poskytovanou deťom vo veku od 1 do 5 

rokov a  špeciálneho pedagogického poradenstva,  nájomcovi RG  Slovakia, s.r.o., Skorocelová 2A, 821 07 Bratislava, IČO: 50 305 549,  ktorý objekt má v 

nájme na základe nájomnej zmluvy Ev. č. 182/2020 zo dňa 26.11.2020, zmenu zmluvných podmienok v čl. IV bod 5 –  pôvodné znenie sa nahrádza novým 

znením: 

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

tvare IBAN SK 30 0200 000 0000 4424062, variabilný symbol: 6180014877, s účinnosťou od 01. 05. 2021 – do 31. 12. 2025. Doteraz uhradené platby od 

01.01.2021 budú predmetom zápočtu platieb  od 1.5.2021.“    

B/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 09.03.2021, 

zverejnený dňa 22.3.2021 pod ev. č. MČ: 56/2021. 

Dohoda o ukončení nájomného vzťahu uzatvorená 

dňa 22.3.2021, zverejnená pod ev. č. MČ: 

57/2021.                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 310/XVIII/2021 z 27.04.2021                                                                                                         

- dodatok č. 1 podpísaný dňa 09.03.2021, 

zverejnený pod ev. č. 56/2021 dňa 22.3.2021                                                                                        

- na základe vzájomnej dohody bola dňa 

22.03.2021 podpísaná dohoda o ukončení 

nájomného vzťahu k 31.03.2021, zverejnená pod 

ev. č. 57/2021 dňa 22.03.2021   

V
310/XVIII/2021                    

z 27.04.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

306/XVII 16.02.2021

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.

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                                                                                                

- listom č. 372/1372//PSM/DU zo dňa 22.02.2021 

zaslané stanovisko k návrhu nájomnej zmluvy 

spolu s informáciou o budúcom rokovaní medzi 

hlavným mestom a BVS

O

ponechať v plnení                

do záverov spoločného 

rokovania 

O

307/XVII 16.02.2021

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. 

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.                                                                                                    

- listom č. 94/3205/2021/SÚ/ŠT bola dňa 10.05.2021 

zaslaná žiadosť o pridelenie názvu ulice 

"MEDOVKOVÁ"                                                               

- Všeobecne záväzné nariadenie

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

8/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice v 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválené

uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 876/2021 zo dňa 24. júna  2021                                                                                                            

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O 

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

308/XVII 16.02.2021

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.

Návrh memoranda predložený na zasadnutie MZ 

27.4.2021.Dňa 19.04.2021  verejné prerokovanie 

onlinne projektu.                                                                                                                                      

Úloha splnená                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                      

- návrh memoranda predložený na rokovanie 

zastupiteľstva dňa 27.04.2021                                                                          

- uz. č. 312/XVIII/2021 z 27.04.2021 neschválilo 

návrh memoranda o spolupráci a o umiestnení a 

prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby 

krízovej intervencie útulku pre ľudí bez domova v 

objekte ubytovne na Čiližskej ulici. 1 a zároveň 

žiadalo 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/                                                                                       

- dňa 19.04.2021 sa onlinne uskutočnilo verejné 

prerokovanie 

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

309/XVIII 27.04.2021

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.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15.                                                                                                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                                                                                          

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

Prijaté uznesenia č. 289/XVII/2021 - 308/XVII/2021 - celkom prijatých 20 uznesení
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

310/XVIII 27.04.2021

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.

Úloha splnená                                                                                          

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021  

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

311/XVIII 27.04.2021

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.

Kontrola bola vykonaná v zmysle § 18d ods. 2 písm. d) 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  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                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021  

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

312/XVIII 27.04.2021

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.

úloha splnená                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                            

- listom č. 2630/4823/2021/STAR/LZ bolo dňa 

04.05.2021 zaslané primátorovi stanovisko 

miestneho zastupiteľstva o neschválení 

memoranda

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

313/XVIII 27.04.2021

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.  

úloha splnená                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                  

- v súlade s uz. č. 242/XV/2020 z 08.09.2020 

vyhlásená výzva na predkladanie ponúk dňa 

29.10.2020 s lehotou predkladania do 06.11.2020,  

vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo dňa 06.11.2020                                                                             

-   úspešný uchádzač  zelenydesign s.r.o. Hlboká 

cesta 4006/43D Chorvátsky Grob - podpísaná 

zmluva 26.11.2020 a zverejnená 27.11.2020 pod ev. 

č. 180/2020, v znení dodatku č. 1 ev. č. 24/2021 

podpísaný 27.01.2021 a zverejnený 29.01.2021                                                                                

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

314/XVIII 27.04.2021

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                                                                                               

   P.č.       Typ          Podl.   č.           Nadobúdateľ                                     Spoluvl.podiel   na pozemku               Cena 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.

Zmluva podpísaná starostom, predložená na 

pripomienkovanie kupujúcim. Zmluva podpísaná 

dňa 24.6.2021, zverejnená dňa 25.6.2021 pod 

Ev.č.MČ: 139/2021, 15- dňová lehota na úhradu 

kúpnej ceny, návrh na vklad podaný do 28.7.2021 

pod č. V-24295/2021.                                                                 

- zmluva o prevode podpísaná dňa 24.06.2021, 

zverejnená pod ev. č. 139/2021 dňa 25.06.2021                                                                                       

- kúpna cena pozemku vo výške 488,02 € 

pripísaná na účet dňa 30.06.2021,                                                     

-  vklad povolený pod V-24295/2021 zo dňa 

28.07.2021                                                                                                                                                             

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

315/XVIII 27.04.2021

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.

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.  Príprava geometrického plánu na 

skutočný záber plochy pozemkov zo strany 

žiadateľa pre potreby uzatvorenia Zmluvy o 

zriadení vecného bremena.                                                                                                                                                                   

Ostáva v plnení                                                                      

- listom č. 482/2906/2021/PSM/DU bolo dňa 

14.05.2021 zaslané stanovisko a zároveň o 

zabezpečenie vypracovania predmetnej zmluvy 

v súlade so znením uznesenia v súčinnosti s 

oprávnenou stranou Západoslovenskou 

distribučnou, a.s. Bratislava a jej predloženie 

na pripomienkovanie a podpis v aktuálnom 

období po vypracovaní geometrického plánu a 

určenia plochy  záberu predmetného pozemku

O

ponechať v plnení                

do podpísania zmluvy 

o budúcej zmluve o 

zriadení vecného 

bremena

O

316/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č . 5 uzatvorený dňa 28.5.2021, 

zverejnený dňa 4.6.2021 pod Ev. č. 109/2021                                                          

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                           

- Dodatoč. č. 5, ev. č. 109/2021 podpísaný 

28.05.2021 a zverejnený dňa 04.06.2021

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

317/XVIII 27.04.2021

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. 

Zmluva o nájme uzatvorená dňa 28.5.2021, 

zverejnená dňa 4.6.2021 pod Ev. č. 110/2021 dňa 

9.6.2021.                                                                                                                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                

- Zmluva o nájme nebytového priestoru ev. č. 

110/2021 podpísaná 28.05.2021, zverejnená 

04.06.2021                                                                                             

- doplatok úšlého nájemného vo výške                          

1 547 € pripísaný na účet mestskej časti dňa 

21.06.2021

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

318/XVIII 27.04.2021

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.

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.                                                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                   

C/1. Dodatok č. 2, ev. č. 111/2021 podpísaný v 

súlade s uznesením dňa 31.05.2021, zverejnený 

dňa 04.06.2021                                                                                                 

C/2 uz. č. 353/XX/2021 zo dňa 29.06.2021 

schválené vyhlásenie súťaže na nájom časti 

pozemku - na umiestnenie dvoch dočasných 

mobilných stavieb  - súťaž vyhlásená od 

15.07.2021-15.08.2021, po vyhodnotení súťaže 

schválenou výberovou komisiou, s najlepším 

uchádzačom bude podpísaná zmluva o nájme 

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

319/XVIII 27.04.2021

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.

Vyjadrenie MČ zaslané nájomcovi listom zo dňa 

7.5.2021 pod č. 241/21/2021/PSM.                                                              

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                        

- listom č. 241/21/2021/PSM/DU bolo dňa 

17.05.2021  zasané stanovisko miestneho 

zastupiteľstva 

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

34



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

320/XVIII 27.04.2021

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/.

Dodatok č. 2 k NZ Ev.č. 3/2016 podpísaný 

18.06.2021, predložený na zverejnenie                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                                                                      

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                               

- Dodatoč. č. 2, ev. č. 138/2021 podpísaný 

18.06.2021 a zverejnený dňa 24.06.2021

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

321/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 10.5.2021, 

zverejnený  na webovom sídle prenajímateľa dňa 

18.5.2021 pod EČ MČ. 96/2021dňa  18.5.2021.                                                                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                            

- Dodatok č. 1, ev. č. 96/2021 podpísaný v súlade 

s uznesením dňa 10.05.2021, zverejnený dňa 

18.05.2021                                                                                     

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

322/XVIII 27.04.2021

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.

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.                                                                                                                                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                         

- Dodatok č. 2, ev. č. 129/2021 podpísaný v súlade s 

uznesením dňa 28.05.2021, zverejnený dňa 

10.06.2021                                                                                       

- realizácia technickej úpravy ventilov realizovaná 

dňa 29.04.2021

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

35



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

323/XVIII 27.04.2021

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. 

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. Dodatok č. 1 podpísaný dňa 28.6.2021, 

zverejnený dňa  06.07.2021 pod Ev. č. MČ: 

146/2021                                                                                                                   

- Dodatok č. 1, ev. č. 146/2021 uzatvorený dňa 

28.06.2021, zverejnený dňa 06.07.2021                                                                                                   

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021                                                                                                             

- ponechať v plnení v bode B/2. - do 

vypracovania architektonického návrhu 

umiestnenia reklám v danej lokalite

O

ponechať v plnení v 

bode B/2.                    

do vypracovania 

architektonického 

návrhu umiestnenia 

reklám v danej 

lokalite

O

324/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č. 1 podpísaný dňa 28.6.2021, zverejnený 

dňa  28.07.2021 pod Ev. č. MČ: 159/2021                                                                                                              

- Dodatok č. 1, ev. č. 159/2021 uzatvorený dňa 

28.06.2021, zverejnený dňa 28.07.2021                                                                                                   

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021                                                                                                             

- ponechať v plnení v bode B/2. - do 

vypracovania architektonického návrhu 

umiestnenia reklám v danej lokalite          

O

ponechať v plnení v 

bode B/2.                    

do vypracovania 

architektonického 

návrhu umiestnenia 

reklám v danej 

lokalite

O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

325/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, 

predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                            

- Dodatok č. 1, ev. č. 137/2021 podpísaný dňa 

22.06.2021, zverejnený dňa 24.06.2021                                                                                       

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021               

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

326/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, 

predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                

- Dodatok č. 1, ev. č. 135/2021 podpísaný dňa 

22.06.2021, zverejnený dňa 24.06.2021                                                               

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021               

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

327/XVIII 27.04.2021

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.

Dodatok č. 1 podpísaný dňa 28.6.2021, zverejnený 

dňa  01.07.2021 pod Ev. č. MČ: 143/2021                                                                        

- dodatok č. 1, ev. č. 143/2021 uzatvorený dňa 

28.06.2021, zverejnený dňa 01.07.2021                                                                                                             

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021                                                                                                                               

- ponechať v plnení v bode B/2. - do 

vypracovania architektonického návrhu 

umiestnenia reklám v danej lokalite

O

ponechať v plnení v 

bode B/2.                   

do vypracovania 

architektonického 

návrhu umiestnenia 

reklám v danej 

lokalite

O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

328/XVIII 27.04.2021

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. 

Dodatok č. 2 podpísaný dňa 25.6.2021, zverejnený 

dňa  06.07.2021 pod Ev. č. MČ: 147/2021                                                               

- dodatok č. 2, ev. č. 147/2021 uzatvorený dňa 

25.06.2021, zverejnený dňa 06.07.2021                                                                        

- Dodatok č. 2 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021                                                                                      

- ponechať v plnení v bode B/2. - do 

vypracovania architektonického návrhu 

umiestnenia reklám v danej lokalite

O

ponechať v plnení v 

bode B/2.                   

do vypracovania 

architektonického 

návrhu umiestnenia 

reklám v danej 

lokalite

O

329/XVIII 27.04.2021

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. 

Dodatok č. 1 k NZ podpísaný dňa 22.6.2021, 

predložený na zverejnenie                                                        

na webovom sídle prenajímateľa.                                                                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                                     

- Dodatok č. 1, ev. č. 136/2021 podpísaný dňa 

22.06.2021, zverejnený dňa 24.06.2021                                                                            

- Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v termíne do 

15.06.2021               

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

330/XVIII 27.04.2021

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.

Stanovisko zaslané listom č. 2765/152/2021 zo dňa 

7.5.2021.                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                 

- listom č. 152/2765/2021/PSM/PK bolo dňa 

13.05.2021 elektronicky zaslané stanovisko k 

návrhu VZN

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

38



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

331/XVIII 27.04.2021

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.

úloha splnená                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                           

- listom č. 2629/4822/2021/STAR/LZ bola dňa 

04.05.2021 podaná žiadosť o zmenu účelu použitia 

dotácie                                                                                  

- dňa 17.05.2021 doručená z MF SR odpoveď, že 

lenVláda SR môže zmeniť účel použitia dotácia, t. j. 

MF SR nevyhovelo žiadosti o zmenu účelu, ale s 

odvolaním sa na § 33a ods. 1 zákona 67/2020 

kapitálové výdavky na rozpočtový rok 2019, ktoré 

neboli použité do konca roka 2021 je možné použiť 

do 31.12.2022

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

332/XIX 25.05.2021

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.

VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 12/2020 zo 17.12.2020, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesto Slovenskej 

republiky Bratislavy č.8/20219 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel je stále platné .                                                                                                                                        

uznesením mestského zastupiteľstva                                   

č.  877/2021 dňa 24.06.2021 schválilo VZN hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

Republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel                                                                                             

- úprava zón v MČ Vrakuňa v zmysle zaslaného

návrhu mestskej časti zo dňa 07.06.2021 bolo vrámci 

pripomienok akceptované                                                                                       

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

333/XIX 25.05.2021

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

A/                                                                   schvaľuje 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „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

B/                                                                        žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Zabezpečiť maximálne 5%  z  celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa , vo výške 11 990,62 EUR z celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 239 812,45 EUR.

B/ v rozpočte 2021 vyčlenené prostriedky 

spolufinancovania v sume 26 000 €                                                                                                 

- v rozpočte na rok 2021 je vyčlenená spoluúčast 

mestskej časti vo výške 26 000 €                                                                                

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

334/XIX 25.05.2021

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.

Vyhodnotenie indikatívnych ponúk bánk výberovou 

komisiou dňa 16.6.2021, materiál o prijatí úveru 

predložený na rokovanie MZ dňa 29.6.2021 - úloha 

splnená                                                                                  

vypustené zo sledovania                                                                           

uznesením č. 338/XX/2021 z 29.04.2021                                                                             

- výberová komisia vyhodnotila indikatívne ponuky 

a odporúčila prijať úver do výšky celkom 864 000 €  

s lehotou splatnosti 15 rokov a s fixnou úrokovou 

sadzbou                                                                                

- uz. č. 341/XX/ zo dňa 29.06.2021 schválený úver v 

zmysle odporúčaní výberovej komisie

V
338/XX/2021                         

z 29.06.2021

335/XX 29.06.2021

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                          berie  na  vedomie

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa 

konali dňa:

-  27.04.2021

-  25.05.2021 v mimoriadnom termíne.

úloha stála  v zmysle Rokovacie poriadku miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - čl. 5 

bod 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021                                                                                                                                              

V

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

Prijaté uznesenia č. 309/XVIII/2021 - 331/XVIII/2021 - celkom prijatých 23 uznesení

Prijaté uznesenia č. 332/XIX/2021 - 334/XIX/2021 - celkom prijaté 3 uznesenia
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

336/XX 29.06.2021

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.: 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 16.2.2021, 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.

Úloha splnená                                                                                                                 

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

V

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

337/XX 29.06.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na II. polrok 2021

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  II. polrok 2021. 

B/                                                           poveruje

Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.                    

Predložený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej 

stránke mestskej časti.                                                                                                                                                                                             

• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva  - predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 2021                                                                                                                                                                                    

• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa za rok 2022-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. 

polrok 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Kontrola v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Základná 

škola, Žitavská ul. č. 1, Bratislava – kontrola príjmov a 

výdavkov za rok 2020                                                                                        

ostáva v plnení

O ponechať v plnení  O

338/XX 29.06.2021

Odvolanie člena z dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

na základe ustanovenia § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených 

mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE,  s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 

Bratislava                                                                                                                                                                                               A/                                                            

odvoláva

Ing. Soňu Svoreňovú, Toplianska 2, 821 07 Bratislava

z funkcie členky dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou k 

01.08.2021.

B/                                                                      odporúča

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi,

ako štatutárnemu zástupcovi spoločnosti  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom  Bebravská 34, 821 07 Bratislava,  aby rozhodnutím 

jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijal rozhodnutie v 

zmysle bodu A/  a po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra.

Výpis uznesenia č.338/XX/2021 bol zaslaný 

mailom  na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.  dňa 

09.07.2021.                                                                                                           

- rozhodnutie jediného spoločníka prijaté 

26.07.2021                                                                  

- návrh na zápis zmien do obchodného registra 

podaný                                                                                                           

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

339/XX 29.06.2021

Voľba nového člena dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s. r. o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na základe zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

na základe ustanovenia § 15 ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, v zmysle ktorého miestne zastupiteľstvo na návrh starostu vymenúva a odvoláva členov orgánov právnických osôb založených 

mestskou časťou, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom B	

A/                                                               volí

Mgr. art. Janu Némethovú, Rajecká 3, 821 07 Bratislava

za člena dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava s účinnosťou k 01.08.2021.

B/                                                              odporúča

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi,

ako štatutárnemu zástupcovi spoločnosti  SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., so sídlom  Bebravská 34, 821 07 Bratislava,  aby rozhodnutím 

jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijal rozhodnutie v 

zmysle bodu A/  a po jeho prijatí podal návrh na zápis zmien do obchodného registra. 

Výpis uznesenia č. 339/XX/2021 bol zaslaný 

mailom na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. dňa 

09.07.2021                                                                                          

- rozhodnutie jediného spoločníka prijaté 

26.07.2021                                                                  

- návrh na zápis zmien do obchodného registra 

podaný                                                                                                                                                        

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

340/XX 29.06.2021

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                            berie na vedomie

1.Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2020.

2.Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.

B/                                                                 schvaľuje

1.Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 bez výhrad 

2.Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020

3.Záverečný účet mestskej  časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020, ktorý vykazuje:    

Bežný rozpočet: Bežné príjmy: 10 576 035,80 €, Bežné výdavky: 10 045 795,91 €, Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu- prebytok  530 239,89 €         

Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy: 761 406,03 €,  Kapitálové výdavky: 1 261 199,81 €, Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok -  

499 793,78 €

Rozdiel  bežného a kapitálového rozpočtu - schodok  30 446,11 €            

Finančné operácie príjmové:  1 203 436,53 €, Finančné operácie výdavkové:  343 049,89 €, Rozdiel finančných operácií   860 386,64 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom        890 832,75 €                                                                                                                                                 

Vylúčenie z prebytku			      - 629 076,49 €

Výsledok hospodárenia celkom   upravený           261 756,26 €		               	                                        

4.Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového  rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 

odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

z prebytku finančných operácií. 

5.Prevod  finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 3 099,73 €.

6.Prevod  finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 258 656,53 €.

C/                                                                 žiada 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6. 2021.

A/2 stanovisko miestneho kontrolóra predložené v 

súlade s § 18f ods. 1. písm. c) zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov                                                                                                                 

C/ Prevod prostriedkov do fondov vykonaný dňa 

30.6.2021 - úloha splnená                                                                                  

- prevod finančných prostriedkov do RF vo 

výške 258 656,53 € realizovaný 30.06.2021                                                                                             

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021                                                                       

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

341/XX 29.06.2021

Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na kúpu nehnuteľnosti na Čiližskej ulici č.1 Bratislava-Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                     berie na vedomie 

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru

B/	                       	schvaľuje

prijatie návratných zdrojov financovania do výšky celkom 864 000,00 € s lehotou splatnosti 15 rokov s fixnou úrokovou sadzbou na 

financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti od Slovenskej sporiteľne a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, DIČ: 

202 041 536, bez zabezpečenia

C/	                             žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

o uzavretie zmluvy o úvere v zmysle bodu B/

D/                                  žiada 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu B/ v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v 

zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 

v zmysle ktorého preveruje hlavný kontrolór obce 

alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku 

dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím - 

splnené.                                                                                        

Zmluva o úvere uzatvorená dňa 28.7.2021, úprava 

rozpočtu bude zohľadnená v zmene rozpočtu 2021                                                                                               

- zmluva o úvere 599/CC/21 uzatvorená dňa 

26.07.2021 a zverejnená dňa 28.7.2021 pod ev. č. 

157/2021  s lehotou na čerpanie do 22.12.2021, a s 

dňom konečnej splatnosti je 30.06.2036                                                                                      

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

41



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

342/XX 29.06.2021

Návrh na odkúpenie stavby súpisné číslo 14236 na Čiližskej ulici v Bratislave, evidovanej  na LV č. 3995 vo vlastníctve Štefana 

Čemsáka – MADIS, Poprad, IČO: 11948167, do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre účely zriadenia stanice Mestskej 

polície, bytov pre učiteľov a zamestnancov mestskej polície.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

kúpu do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 14236,  na Čiližskej ulici v Bratislave, k. ú. 

Vrakuňa, evidovanej  na LV č. 3995, popis stavby – ubytovňa, druh stavby – budova ubytovacieho zariadenia, vo vlastníctve Štefana Čemsáka 

– MADIS, Hraničná 3706/53, 058 01 Poprad, IČO: 11948167, postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3557, dvor tvorí pozemok 

registra „C“ KN parc. č. 3558/5, ktoré sú vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava evidované na LV č. 1905, nezverené do správy mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa, pre účely zriadenia stanice Mestskej polície, bytov pre učiteľov a zamestnancov mestskej polície za kúpnu cenu 864 

000,00 Eur,

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť s vlastníkom stavby kúpnu zmluvu v súlade so znením bodu A/ tohto uznesenia. 

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy a nadobudnutia vlastníctva k danej stavbe požiadať hlavné  mesto SR Bratislava o zverenie, resp. 

uzatvorenie zmluvy o nájme na pozemky v jeho vlastníctve registra „C“ KN parc. č. 3557, 3558/5 a pozemok 3558/4, ktorý tvorí okrajovú 

zeleň popri budove a ohradenom areáli z dôvodu usporiadania užívacieho práva k pozemkom prináležiacim k danému objektu.  

Prebieha rokovacie konanie s vlastníkom 

nehnuteľnosti, návrh a pripomienkovanie kúpnej 

zmluvy, konanie vo veci financovania formou 

bankového  úveru.                                                                                                             

Ostáva v plnení                                                                             

- kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená,                                                               

- hlavné mesto nebolo požiadané o zverenie, 

resp. uzatvorenie zmluvy o nájme na pozemky                                                             

O

ponechať v plnení     

do uzatvorenia 

kúpnej zmluvy a 

zverenia, resp. 

uzatvorenia zmluvy 

o nájme na pozemky 

s hlavným mestom  

O

344/XX 29.06.2021

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/						schvaľuje

návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

B/                                                                       žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

o doručenie uznesenia na Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Výpis z uznesenia MZ č. 344/XX/2021 bol zaslaný na 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava dňa 

07.07.2021 pod č.   2958/6601/2021/VV/PR.                                                                                                 

- listom č. 2958/6601/2021/VV/PR bol dňa 

08.07.2021 zaslaný výpis z uznesenia miestneho 

zastupiteľstva na hlavné mesto                                                                                                     

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021 

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

343/XX 29.06.2021

Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme v prospech nájomcu Merci, n. o. Trebišov, za účelom prevádzkovania mobilného odberného centra na antigénové a RT PCR 

testovanie COVIDu a návrh na vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507,  na Čiližskej 26A v Bratislave, evidovanej na LV č. 1095, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                    schvaľuje

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

13507 na Čiližskej 26A v Bratislava, druh stavby iná budova,  o podlahovej ploche  189 m2 pozostávajúcej  z dvoch hlavných miestností o výmere 83,70 m2,  101,10 m2, 2x 

WC po 1,7 m2  a technická miestnosť o výmere 1,7 m2,  evidovaná na LV  č. 1095, postavená  na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3562/2  vo výmere 221 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, výška nájmu 15,00 Eur/m2/rok, t. j.  2 835,00 Eur ročne,  plus úhrada zálohových platieb 

na služby spojených s užívaním priestorov (plynové kúrenie, elektrina, vodné a stočné, alarm),  na dobu určitú od 01.07.2021 do 31.12.2021 za účelom prevádzkovania 

mobilného odberného centra na antigénové a  RT PCR testovanie COVIDu,  s nájomcom Merci, n. o., Komenského 1965/12, 075 01 Trebišov, IČO: 50191471. Dôvody 

hodné osobitného zreteľa: Je to nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, medzi nimi aj MOM (mobilné odberové miesto),  na zabezpečenie 

dostupného bezplatného antigénového testovania, ktoré prispieva v boji proti pandémii nového koronavírusu. Mestská časť má v záujme občanov poskytovať túto službu 

naďalej v záujme ochrany zdravia, nakoľko nie všetci občania boli očkovaní, resp. nemôžu byť očkovaní kvôli zdravotným problémom a potrebujú preukazovať svoj zdravotný 

stav týkajúci sa ochorenia na COVID.

2.vyhlásenie súťaže na nájom stavby súpisné číslo 13507 na Čiližskej 26A v Bratislava, druh stavby iná budova,  o podlahovej ploche  189 m2 pozostávajúcej  z dvoch hlavných 

miestností o výmere 83,70 m2,  101,10 m2, 2x WC po 1,7 m2  a technická miestnosť o výmere 1,7 m2,  evidovaná na LV č 1095, postavená   na pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 3562/2  vo výmere 221 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, s podmienkami:

a) pre účely nájmu – sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie centrum, pre činnosť občianskeho združenia alebo nadácií, minimálna výška nájomného 15,00  

Eur/m2/rok, ročne 2 835,00 Eur,  plus úhrada služieb spojených s užívaním priestorov (plynové kúrenie, vodné a stočné, OLO, vlastné upratovanie), b) pre účely nájmu  - 

obchodné, kancelárske, minimálna výška nájomného 40,00  Eur/m2/rok, ročne 7 560,00 Eur, -plus úhrada zálohových platieb na služby spojených s užívaním priestorov 

(plynové kúrenie, elektrina,  vodné a stočné 1900,00 Eur/rok),  OLO a upratovanie vo vlastnej réžii,

-doba nájmu od 01.01.2022, na dobu určitú 5 rokov s možnosťou predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov v prípade plnenia zmluvných podmienok a preukázania 

vložených investícií nájomcom do predmetu nájmu, -s podmienkou, že nájomca si priestory zrekonštruuje na vlastné náklady pre potreby účelu nájmu s možnosťou zápočtu 

vložených investícií do predĺženia doby nájmu, -v čase realizácie rekonštrukcie objektu bude nájomca uhrádzať znížené nájomné vo výške 5,00 Eur/m2/rok, najviac 6 

mesiacov, -miestne zastupiteľstvo si vyhradzuje právo výberu uchádzača o nájom podľa najvyššej cenovej  ponuky prednostne pre účely uvedené v bode a)  a  v prípade, ak sa 

nikto neprihlási pre takýto účel nájmu,  tak pre účely uvedené v bode b), 

B/                                                                  žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.Uzatvoriť zmluvu o nájme v súlade s podmienkami v bode A/.

2.Vyhlásiť súťaž na obdobie od 15.07.2021 do 15.08.2021 v súlade s bodom A/2 na webovej stránke mestskej časti a v jednom celoslovenskom denníku.

3.Predložiť návrh na schválenie víťaza súťaže na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 21.09.2021.

Uzatvorenie zmluvného vzťahu nie je zatiaľ 

realizované z dôvodu, že nie sú vydané príslušné 

zákonné pokyny a súhlasy pre odberné centra na 

antigénové a RT PCT testovanie COVIDu.                                                                

Ostáva v plnení                                                                                     

- zmluva v zmysle bodu A/1 zatiaľ neuzatvorená                                                                     

- súťaž na účely nájmu v zmysle bodu A/2 

nebola vyhlásená                                                                          

- návrh na zmenu uznesenie, resp. schválenie 

nového termínu vyhlásenia súťaže a predloženia 

návrhu na schválenie víťaza súťaže na 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva

O

návrh na zmenu 

uznesenia, resp. 

schválenie nového 

termínu vyhlásenia 

súťaže a predloženia 

návrhu na schválenie 

víťaza súťaže na 

zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva

O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

345/XX 29.06.2021

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č.../2021 z .............2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2021 z ..............2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bez pripomienok. 

B/				                  žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu VZN hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava

Stanovisko MZ k predloženému návrhu VZN hl. 

SR BA bolo zaslané listom č. 

2981/5686/2021/RŽP/LS zo dňa 09.07.2021, 

odoslaný a doručený dňa 16.07.2021.                                                                                 

- listom č. 2981/5686/2021/OŽPVSD/RŽP/LS 

bolo dňa 16.07.2021 elektronicky zaslané 

stanovisko  miestneho zastupiteľstva na hlavné 

mesto                                                                                                                                               

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021                                                                                                                                           

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

346/XX 29.06.2021

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ............ zo dňa      29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava–Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ............ zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava– Vrakuňa

B/                                                                       žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ............ zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

2.zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ........... zo dňa 29.6.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava– Vrakuňa na úradnej 

tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

VZN č. 1/2021 zverejnené a vyhlásené dňa 

9.7.2021, úloha splnená                                                         

VZN č. 1/2021 vyhlásené 09.07.2021 a 

zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle                                                                                                                                                                                       

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021                   

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

347/XX 29.06.2021

Voľba zástupcu do Rady školy pri Základnej škole Žitavská 1, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                                     volí

zástupcu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri Základnej škole Žitavská 1, 821 07 Bratislava: Ing. Zuzanu Schwartzovú.

Po zverejnení uznesenia bola zverejnená upravená rada 

školy po vymenovaní nového zástupcu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na webovom sídle Základnej školy 

Žitavská 1, Bratislava dňa 11.08.2021                                                                                                                                                                                              

na základe výpisu z uznesenia bola vymenovaná 

nová členka rady školy                                                                                       

- zvolení zástupcovia mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa ako aj ostatní členovia Rady školy 

zverejnený na webovom sídle materskej školy v časti 

"O nás"                                                                                                    

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

348/XX 29.06.2021

Správa o činnosti občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, za rok 

2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                     berie na vedomie

Správu o činnosti Športového klubu Vrakuňa Bratislava za rok 2020.

Výpis z uznesenia MZ č. 348/XX/2021 bol zaslaný 

ŠK Vrakuni dňa 20.07.2021 pod číslom 

214/6970/2021/ŠKS/IW.                                                                                           

Správa predložená v súlade s uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa číslo 132/X//2019 zo dňa 

03.12.2019                                                                                         

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021   

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

349/XX 29.06.2021

Návrh uzatvorenia školského areálu Základnej školy Žitavská 1, Bratislava pre verejnosť 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje

s účinnosťou od 01.07.2021 

1.prevádzku školského areálu  Základnej školy Žitavská 1, Bratislava pre verejnosť  v prevádzkových  hodinách:                                                                                                               

september až apríl:   počas pracovných dní v čase od 17,00 – 20,00 hod. ,víkendy, sviatky a prázdniny v čase od 08,00 – 20,00 hod.

máj až august: počas pracovných dní  v čase od 17,30 – 21,00 hod.  víkendy, sviatky a prázdniny v čase od 08,00 – 21,00 hod.

2.uzatvorenie multifunkčného ihriska v školskom areáli s možnosťou prenájmu multifunkčného ihriska bezplatne pre verejnosť v uvedených 

prevádzkových hodinách.  

B/                                                                  žiada

Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku 

1.zapracovať do návštevného poriadku areálu a ihrísk Základná škola Žitavská 1, Bratislava úpravy v zmysle bodu   A/ uznesenia

2.zverejniť úplné znenie návštevného poriadku areálu a ihrísk Základnej školy Žitavská 1, Bratislava.

Po zverejnení uznesenia bola dňa 06.07.2021 

zapracovaná zmena prevádzky školského areálu 

Základnej školy Žitavská 1, Bratislava pre verejnosť 

zapracovaná do návštevného poriadku areálu a ihrísk  a 

zverejnená na webovom sídle školy a na vstupenj bráne 

školy dňa 07.07.2021.                                                                              

- úprava prevádzky školského areálu zapracovaná 

do návštevného poriadku areálu a ihrísk v zmysle 

uznesenia                                                                                

-  úplné znenie návštevého poriadku zverejnené na 

úradnej tabuli a webovom sídle školy                                                                                                          

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021                                                         

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

43



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

350/XX 29.06.2021

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava Nájomná zmluva č. 46/2018 zo dňa 

21.12.2018 – prenájom  nebytových priestorov - bufet               

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                            schvaľuje

odpustenie vo výške 50 %  z nájomného nájomcovi Alexandra Malacká, Čiližská 4, 821 07 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy č. 46/2018 zo 

dňa 21.12.2018  za obdobie od 01.01.2021 do 18.04.2021, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto 

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov 

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

B/ 						žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku školy

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2021.

Nájomcovi boli vystavené faktúry č. 2/2021 za prenájom 

bufetu, za I.Q.2021, vo výške 112,01 € ( neuhradená), 

č. 7/2021 za prenájom bufetu, za II.Q.2021, vo výške 112,01 € 

( neuhradená).

Na základe uznesenia boli nájomcovii vystavené    2 

dobropisy: a) K faktúre č. 2/2021 dobropis č. 25/2021 vo 

výške 56,00 €, b) K faktúre č. 7/2021  dobropis č. 26/2021 vo 

výške 11,20 €.

Vzhľadom k tomu, že nájomca vystavené faktúry k dnešnému 

dátumu neuhradil, neboli mu prevedené dobropisované 

finančné prostriedky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Schválený rozpočet na rok 2021 zohľadňuje výpadok príjmu 

za prenájom. Rozpočet ( vlastné príjmy za prenájom ) sa bude 

upravovať k 31.12.2021 podľa skutočného čerpania príjmov.                                                                                                           

- zľava z nájomného vo výške celkom 67,20 € 

dobropisovaný rozdiel zo strany nájomcu vo výške 67,21 € 

neuhradený (nájomca môže neuhradené nájomné uhradiť 

najviac v 48 rovnaných mesačných splátkach v súlade so 

zákonom č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

MH SR)                                                                                                                 

-  schválený rozpočet na rok 2021 zohľadňuje výpadok 

príjmu z prenájmov                                                                                        

- zmena výšky príjmov z nájomného nebola zatiaľ 

zohľadnená v rozpočte, bude upravená na základe 

skutočného plnenia príjmov do konca roka                                         

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

351/XX 29.06.2021

Žiadosť o odpustenie platenia nájomného Richard Malárik R+E, Kríková 2, 821 07 Bratislava Nájomná zmluva č. 1/2008 zo dňa 

27.03.2008 – prenájom nebytových priestorov – prevádzka Fitness centra             

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ 						schvaľuje

odpustenie vo výške 50  %  z nájomného nájomcovi Richard Malárik R+E, Kríková 2, 081 07   Bratislava v zmysle Nájomnej zmluvy č. 1/2008 

zo dňa 27.3.2008 za obdobie od 15.10.2020 do 26.4.2021, keď nemohol užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto 

priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov 

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

B/ 						žiada

Mgr. Andreu Macháčovú, riaditeľku školy

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte základnej školy na rok 2021.

Nájomcovi boli vystavené faktúry  č. 88/2020 za prenájom – 

fitnesscentrum za IV. Q. 2020, vo výške              1 643,10 € ( 

uhradená v plnej výške 17.12.2020), faktúra č . 4/2021 za 

prenájom – fitnesscentrum za I.Q. 2021, vo výške 1 643,10 € 

(uhradená v plnej výške 11.3.2021 ) a faktúra č. 9/2021 za 

prenájom – fitnesscentrum  za II.Q. 2021, vo výške 1 643,10 € 

( uhradená v plnej výške 7.6.2021).

Na základe uznesenia boli nájomcovi vystavené 3 dobropis: a) 

K faktúre č. 88/2020  dobropis č. 22/2021 vo výške 684,63 €,  

b) K faktúre č. 4/2021  dobropis č. 23/2021 vo výške 821,55 

€,  c) K faktúre č. 9/2021dobropis č. 24/2021 vo výške 235,51 

€.

Dobropisy boli uhradené a poukázané na účet nájomcu dňa 

19.07.2021.                                                                        

Schválený rozpočet na rok 2021 zohľadňuje výpadok príjmu 

za prenájom. Rozpočet ( vlastné príjmy za prenájom ) sa bude 

upravovať k 31.12.2021 podľa skutočného čerpania príjmov.                                                                                

- zľava z nájomného vo výške celkom 1 741,69 € 

dobropisovaná rozdiel  nájomcovi uhradený dňa 

19.07.2021                                                                     

schválený rozpočet na rok 2021 zohľadňuje výpadok 

príjmu z prenájmov                                                                                                       

- zmena výšky príjmov z nájomného nebola zatiaľ 

zohľadnená v rozpočte, bude upravená na základe 

skutočného plnenia príjmov do konca roka                                              

návrh na vypustenie zo sledovania dňa 21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

44



Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

352/XX 29.06.2021

Žiadosť nájomkyne Andrei Gujberovej VIZÁŽ SALÓN, Bratislava, IČO: 17 512 123 o povolenie splátkového kalendára ku kúpnej zmluve o 

prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 216  na Kríkovej 7 v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                  schvaľuje 

uzatvorenie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č.  03 0 0001 21 zo dňa 29.4.2021 na prevod vlastníctva 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, uzatvorením splátkového kalendára na 

úhradu zostávajúcej časti kúpnej ceny, ktorú má  kupujúca Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123  

v zmysle zmluvy uhradiť na účet mestskej časti vo výške 19 300,00 Eur a to formou splátok štvrťročne do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy: 1.splátka 

vo výške  2 412,50 Eur do 30.09.2021, 2.splátka vo výške  2 412,50 Eur do 31.12.2021, 3. splátka vo výške                              2 412,50 Eur do 31.03.2022, 

4.splátka vo výške  2 412,50 Eur do 30.06.2022, 5.splátka vo výške  2 412,50 Eur do 30.09.2022, 6.splátka vo výške                                                                   

2 412,50 Eur do 31.12.2022, 7.splátka vo výške  2 412,50 Eur do 31.03.2023, 8.splátka vo výške  2 412,50 Eur do 30.06.2023, s možnosťou predčasnej 

úhrady kúpnej ceny pred uplynutím stanovenej doby,  a to z dôvodu jej žiadosti a  zohľadnenia nepriaznivej finančnej situácie, ktorá kupujúcej vznikla v 

čase uzatvorenia prevádzky počas epidemiologickej situácie spojenej s COVID-om.

Vzhľadom k schváleniu splátkového kalendára kupujúca uhradí okrem správneho poplatku za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 Eur aj správny 

poplatok za vklad záložného práva vo výške 66,00 Eur pri podpise dodatku č. 1 k predmetnej zmluve. 

B/                                                      žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

Podpísať  Dodatok č. 1 ku kúpnej  zmluve č. 03 0 0001 21 zo dňa 29.4.2021  na  prevod vlastníctva v súlade s bodom A/  tohto  uznesenia v termíne  do 30 

dní od prijatia uznesenia.

Podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností s ťarchou – záložné právo v prospech mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na nesplatenú časť ceny bytu a 

pozemku do doby úhrady zostávajúcej kúpnej ceny.

 Dodatok č. 1 ku KZ a návrh na zriadenie 

záložného práva uzatvorený dňa 27.7.2021, 

zverejnený dňa 28.7.2021 pod ev. číslom MČ: 

158/2021, návrh na vklad podaný dňa 3.8.2021 

pod č. V-24954/21. Nakoľko došlo k prvoprevodu 

vlastníctva priamo na nájomcu NP, právne účinky 

nastávajú ku dňu podania návrhu na  vklad. 

Ukončenie zmluvy o výkone správy na predmetný 

NP so správcom bytového domu ku dňu 31.7.2021.                                                                                                                                                                                                                   

- dodatok č. 1, ev. č. 158/2021 uzatvorený dňa 

27.07.2021, zverejnený dňa 28.07.2021, t. j. v 

lehote 30 dní od prijatia uznesenia                                                                                                                                           

-  listom č. 2294/7167/2021/PSM/DU  zo dňa 

28.07.2021 podaný návrh na vklad vlastníckeho 

práva a záložného práva do katastra 

nehnuteľnosti                                                                

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

353/XX 29.06.2021

Návrh na vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku  registra „C“ KN par. č.  3899/6  v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, na 

umiestnenie dvoch  dočasných mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením 

v  súlade so schválenou štúdiou Lesoparku.

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. 3899/6 

po 70-100 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v správe mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 385/2003 zo dňa 02.06.2003, na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb  - predajných stánkov 

pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením  v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku so vstupom z Brezovej ulice v 

Bratislave, a so súťažnými podmienkami: Vyhlásenie súťaže v termíne od 15.07.2021 do 15.08.2021.

Prvá lokalita: -umiestnenie pri vybudovanom sociálnom zariadení WC s prívodom vody, -doba nájmu určitá na 10 rokov, -cena nájmu   minimálne                                        

20,-Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou mobilnou stavbou, -cena nájmu minimálne 5,50 Eur/m2/rok za nájom pozemku  pod zriadeným exteriérovým 

sedením, resp. využívaním plochy v okolí centra,  -nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady prevádzku a údržbu už vybudovaného WC, 

prívod vody prípojkou z verejného vodovodu a kanalizačnú prípojku z Brezovej ulice v Bratislave, resp. žumpu po vydaní príslušného stavebného 

povolenia,

Druhá lokalita: -umiestnenie za altánkom po pravej strane smerom k rozhľadni (vyhliadkovej veži), -doba nájmu určitá na 10 rokov, -cena nájmu   

minimálne  17,- Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou mobilnou stavbou, -cena nájmu minimálne 5,50 Eur/m2/rok za nájom pozemku  pod zriadeným 

exteriérovým sedením, resp. využívaním plochy v okolí centra,  -nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vybudovanie kanalizačnej prípojky, 

resp. žumpy,  prípojky elektriny a vody z Brezovej ulice po vydaní príslušného stavebného povolenia,   

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: -80 % výška ponúknutej ceny za nájom pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne stanovená, - 20 % 

vizualizácia dočasnej mobilnej stavby  - predajného stánku  a  popis navrhnutého zriadenia centra športových a oddychových aktivít  s občerstvením,  

B/                                                                  žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  vyhlásiť súťaž v súlade s bodom A/.

Predložené súťažné návrhy prehodnotí komisia zložená z poslancov:  PhDr. Stanislav Bruna, Mgr. Zuzana Magálová, Mgr. art. Jana Némethová, Ing. 

Tomáš Galo, Ing. Michal Hrapko, ktorí vyberú najlepší súťažný návrh a odporúčajú starostovi uzavrieť s vybraným uchádzačom zmluvu o nájme v súlade s 

bodom A/ uznesenia.

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. 

č. 3899/6 v lesoparku zo dňa 23.7.2021 v termíne 

od 26.7.2021 do 26.08.2021 zverejnený na 

www.vrakuna, sekcia obchodné verejné súťaže 

dňa 26.7.2021 spolu s tlačivom súťažného návrhu 

záväznej ponuky do súťaže a vyvesený na úradnej 

tabuli MČ na Šíravskej 7  v Bratislave. Inzeria v 

celoslovenskom denníku SME zverejnená dňa 

29.7.2021, v Bratislavských novinách dňa 6.8.2021 

a vo Vrakunských novinách v auguste 2021.                                                                                                                                                

Ostáva v sledovaní                                                                         

- súťaž na na nájom časti pozemku vyhlásená 

dňa 26.07.2021 v termíne od 26.07.2021 - 

26.08.2021 

O

ponechať v plnení  

do vyhodnotenia 

súťaže a uzatvorenia 

zmluvy s vybraným 

uchádzačom

O
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA

STA 

TUS  

*/

č. uz., ktorým sa 

vypustilo zo sledovania

Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť druhého a tretieho roku 8. volebného obdobia 2018-2022) Príloha č. 1

Návrh ďalšieho postupu

354/XX 29.06.2021

Návrh na uzatvorenie zmluvy o dočasnom nájme časti pozemku parc. č. 1225/1 pri Talline a pozemku parc. č. 1234/5 Stavbárskej 34-42 v 

Bratislave, za účelom ich oplotenia a zamedzenia prístupu bezdomovcom a neprispôsobivým občanom, s vlastníkom pozemkov spoločnosťou 

LUXCON, s.r.o. Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                 schvaľuj e 

uzatvorenie zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1225/1  nachádzajúcom sa pri objekte Tallin na Stavbárskej 60 v Bratislave na dobu 

určitú do začatia výstavby polyfunkčného objektu na danom pozemku a parc. č. 1234/5 nachádzajúcom sa pred bytovým domom na Stavbárskej 34-42 v 

Bratislave na dobu neurčitú, evidovaných na LV č. 944, k. ú. Vrakuňa, pre účely zabezpečenia ich oplotenia a zamedzenia prístupu bezdomovcom a 

neprispôsobivým občanom, cena nájmu 1,00 Eur ročne, s vlastníkom pozemkov spoločnosťou LUXCON, s.r.o., Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 

35 923 351.  

B/                                                                      žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

1.Uzatvoriť zmluvu o nájme pozemkov v súlade s bodom A/ uznesenia.

2.Vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na oplotenie týchto pozemkov a realizovať predmetné oplotenie. 

Po rokovaní s majiteľom pozemkov bola uzatvorená 

zmluva o nájme  dňa 4.8.2021, predložená na 

zverejnenie pod číslom 150/2021 dňa 6.8.2021. 

Príprava obstarania realizácie prác na oplotenie 

pozemkov po vyčlenení finančných prostriedkov.                                                                                                                                                                                                                                                                      

B/ 2. finančné prostriedky budú vyčlenené a 

zapracované v rámci zmeny rozpočtu 2021                                                                        

Ostáva v sledovaní                                                                                       

- nájomná zmluva ev. č. 150/2021 podpísaná 

04.08.2021 a zverejnená dňa 06.08.2021                                                                                         

- v rozpočte neboli zatiaľ vyčlenené finančné 

prostriedky na realizáciu oplotenia

O

ponechať v plnení v 

bode B/2 - do 

vyčlenenia 

finančných 

prostriedkov v 

rozpočte a realizácie 

oplotenia pozemkov 

na základe verejného 

obstarávania

O

355/XX 29.06.2021

Projekt zberu textilu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje 

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

užívanie nehnuteľností podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v znení neskorších predpisov v prospech občianskeho združenia 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen. M. R. Štefánika 45, 060 01  Kežmarok, IČO: 50 383 230 na umiestnenie zberných kontajnerov na 

voľne dostupných skúšobných stojiskách Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré budú definované v Zmluve o spolupráci  pri zabezpečení zberu 

použitých textílií, odevov a obuvi.  

Dôvody hodné osobitného zreteľa: 

-umiestnenie kontajnerov zabezpečuje občianske združenie,

-predmet zberu sa použije na charitatívne účely a predaj, na recykláciu, ekologickú likvidáciu a  finančné zhodnotenie, z ktorého výťažok sa použije na 

podporu slovenských neziskových charitatívnych organizácií,

-povinný triedený zber bude musieť byť zavedený v zmysle smernice EU 2018/851 do roku 2025,  mestská časť má týmto možnosť využiť bezodplatný 

zber v predstihu.  

B/                                                                       žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

-podpísať predmetnú zmluvu v termíne do 30-tich dní od schválenia uznesenia,

-prehodnotiť umiestnenie kontajnerov po uplynutí jedného roka od podpisu zmluvy.

Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 07.07.2021 

pod EČ MČ 148/2021.                                                     

Prehodnotenie umiestnenia kontajnerov bude 

07.07.2022.                                                                                                                                                                                

Ostáva v sledovaní                                                                                         

- nájomná zmluva ev. č. 148/2021 podpísaná a 

zverejnená dňa 07.07.2021

O

ponechať v plnení v 

bode B/ - do 

prehodnotenia 

umiestnenia 

kontajnerov po 

uplynutí jedného 

roka od podpisu 

zmluvy

O

356/XX 29.06.2021

Projekt Adopcie zelene v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                     schvaľuje 

Projekt Adopcie zelene v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorého účelom je umožnenie vstupu žiadateľom na plochy verejnej zelene s cieľom ich 

skrášlenia a následnej starostlivosti bez nároku na finančnú odmenu.

B/                                                                        žiada 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Prijať Projekt Adopcie zelene v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako súčasť starostlivosť o verejnú zeleň.

Projekt bol prijatý ako súčasť starostlivosti o 

verejní zeleň. RŽP, VPS a OH už eviduje prvú 

žiadosť.                                                                                  

- návrh na vypustenie zo sledovania dňa 

21.09.2021

O

vypustiť zo sledovania                         

pri prerokovaní 

materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa" 

ktorý bude predmetom 

schvaľovania na rokovaní 

zastupiteľstva 21.09.2021       

V

ponechať v plnení

vypustené zo sledovania

vypustiť zo sledovania

Prijaté uznesenia č. 335/XX/2021 - 356/XX/2021 - celkom prijatých 22 uznesení
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Prehľad prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v období od 20.08.2020 do 29.06.2021 (časť tretieho a štvrtého roku 8. volebného obdobia 2018-2022)  podľa typu vymedzenia Príloha č. 2

prijaté
splnené/vypustené zo sledovania k 

29.06.2021
ktoré ostali v plnení do 21.09.2021

Kontrola formulácie uznesení 5 202,253,290,309,335 202,253,290,309 335

Kontrola plnenia uznesení 5 204,254,291,310,336 204,254,291,310 336

Zmena uznesenia, zrušenie uznesenia 1 251 251

Plány, správy, stanoviská miestnej kontrolórky 9 203,205,255,256,292,293,294,311,337 203,205,255,292,293,294,311 256,337

Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti, zásady parkovania, zásady hospodárenia s 

majetkom, štatút, správne poplatky, komunitný plán sociálnych služieb, pravidlá pre 

udeľovanie ocenenia

5 249,262,282,283,346 249,262,282,283 346

Rozpočet a zmeny rozpočtu, správy o plnení rozpočtu, záverečný účet, pohľadávky, úver, 

finančné výpomoci
8 200,207,260,261,264,334,340,341 207,260,261,264,334 200,340,341

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a spoločnosť 

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., (správy, výchovnovzdelávacie činnosti, vyradenie, 

zaradenie zo siete škôl a školských zariadení, zriaďovacie listiny, nakladanie so 

zvereným majetkom, odpustenie nájomného)

34

196,197,213,214,215,216,217,          

228,229,230,231,232,233,234,   

235,236,237,266,267,268,269,      

270,271,272,273,274,275,276,    

277,284,285,349,350,351

196,197,213,214,215,216,217,          

228,229,230,231,232,233,234,   

235,236,237,266,267,268,269,  

270,271,272,273,274,275,276,           

277,284,285

349,350,351

Žiadosti o schválení dotácií, Zásady poskytovania  finančných príspevkov obyvateľom 

mestskej časti
1 263 263

Nakladanie s majetkom mestskej časti (zámer na predaj, prevod, prenájom, odpis 

pohľadávok, odpustenie dlhu, odpustenie nájomného, minimálne ceny pri krátkodobých 

nájmoch)

58

218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,23

8,239,241,242,243,244,245,246,248,250,278,2

79,280,281,295,296,297,298,299,300,301,302,

303,304,305,306,314,315,316,317,318,319,32

0,321,322,323,324,325,326,327,328,329,342,3

43,352,353, 354,355

218,219,220,221,222,223,224, 

225,226,227,238,239,242,244, 

245,246,250,279,280,281,295, 

296,297,298, 299,300,301,302, 

303,304,305,314,316,317,318, 

319,320,321,322,325,326,329

241,243,248,278,306,315,323,          

324, 327,328,342,343,352,353, 

354,355

Zámery, koncepcie, stanoviská (PHSR,rozvojové projekty,funkčné využitie územia, 

detské ihriská, cyklotrasy, garáže, zberný dvor, stredisko VPS, SPOKOJNÉ BÝVANIE, 

s.r.o.,Zdravotné stredisko na Bebravskej, stravovanie dôchodcov, sociálna výdajňa 

Pentagon...) 

8
201,265,286,308,312,313,331,                                 

356
286,308,312,313,331 201,265,356

Dokumenty týkajúce sa MZ, komisií (rokovací poriadok, odmeňovací poriadok, 

harmonogram zasadnutí, komisie, voľba členov komisií...)
3 208,252,258, 208,252,258

Voľba - menovanie/odvolanie zástupcov MČ (rada školy, dozorná rada SPOBY) 5 209,212,338,339,347 209,212 338,339,347

Projekty, žiadosti o schválenie čerpania NFP 1 333 333

Ostatné (napr.: interpelácie, prísediaci na súde, všeobecne záväzné nariadenia hl.mesta 

SR Bratislavy, Štatút hl. mesta SR Bratislavy, správy o činnosti štátnej a mestskej 

polície)

16
198,199,206,210,211,257,259,      

287,288,289,307,330,333,344,           345,348

198,199,206,210,211,257,259,                  

287,288,289,330
307,333,344,345,348

SPOLU 159 159 120 39

Vymedzenie uznesenia Počet

čísla prijatých uznesení v čase od 20.08.2020 do 29.06.2021


