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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 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 

 

 

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, 241/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 

248/XV/2020 zo dňa 08.09.2020, 256/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. 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 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 

 

4.                                                               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 
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Dôvodová správa 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa predkladáme kontrolu plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, ktoré boli prijaté v rámci volebného 

obdobia 2014-2018 s účinnosťou od 09. 12. 2014 do 10.11.2018 a volebného obdobia 2018-2022 

s účinnosťou od 20.11.2018. 

 



Príloha 1. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2014- 2018.

Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia

STA

TUS  

*/

269 28.2.2017

Návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o ich prerokovanie a 

zapracovanie do Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                    berie na vedomie                                                                                                                  

návrh zmien a doplnkov k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy,                                                                                                          

B/                                                                        odporúča                                                                                                                                                                                            

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi                                                                                                                                    

zabezpečiť vypracovanie urbanistickej  štúdie na lokalitu E, ktorá overí možnosti využitia územia a doplniť číslo funkcie 202 – 

občianska vybavenosť lokálneho významu; zabezpečiť vypracovanie urbanistických štúdií na lokality F, H, I, K, ktoré overia 

možnosti využitia územia a predložiť ich na schválenie na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa.

odbor 

regionálneh

o rozvoja a 

životného 

prostredia

Na predmetné lokality vypracované cenové ponuky na obstaranie a vypracovanie urbanistických štúdii. Dňa 

11.04.2017 prebehlo stretnutie s dopravným inžinierom ohľadom vypracovania Dopravno-kapacitného 

posúdenia funkčného využitia územia. Cenová ponuka stanovená na 13.750 € bez DPH.  Dňa 17. 05. 2017 

stretnutie s vlastníkmi pozemkov lokalít E a I, ktorí boli informovaní o zámere obstarania a vypracovania 

urbanistických štúdii. Na stretnutí neboli vznesené žiadne námietky a vlastníci sú ochotní finančne sa 

spolupodieľať na vypracovaní UŠ. Vybraný spracovateľ zaslal návrhy zmlúv, kde sú presne stanovené lehoty 

dodania a ďalšie navrhované podmienky plnenia, ktoré je potrebné dohodnúť. Na lokalitu K bol vypracovaný 

návrh zadania Urbanistickej štúdie Horné diely - Role.                                                                                                                                                                                                                                                                          

zostáva v plnení

O

1



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

59 16.4.2019

Návrh na schválenie vrátenia zvereného majetku – nehnuteľnosti, stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v 

Bratislave, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby – klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, 

zapísanej na LV č. 3245, postavenej na pozemku parc. č. 1225/2,  zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   do 

priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje vrátenie zvereného majetku, ktorý mestská časť nepotrebuje na plnenie svojich úloh a to  – nehnuteľnosti, 

stavby súpisné číslo 5229 na Stavbárskej 60 v Bratislave, druh stavby – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 

stavby – klub mládeže, k. ú. Vrakuňa, zapísanej na LV  č. 3245, postavenej na pozemku parc. č. 1225/2, zo  správy Mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa do priamej správy vlastníkovi stavby Hlavnému mestu SR Bratislavy  v  obstarávacej cene 189 

973,09 Eur. 

B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu zaslať  Hlavnému mestu SR Bratislava spolu so žiadosťou o vrátenie aj 

Protokol o vrátení majetku podľa časti A tohto uznesenia zo správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, do priamej správy 

Hlavného mesta SR Bratislava.

odbor PaSM

Žiadosť o odzverenie nehnuteľnosti zaslaná hlavnému mestu listom č. 1657/6244/2019 dňa 14.5.2019, doruč. 

17.5.2019. Prebiehajú rokovania na úrovni starostu MČ a primátora hl.mesta. Zo strany hlavného mesta doteraz 

nebolo na našu žiadosť odpovedané.  Hlavné mesto pripravuje predloženie materiálu o odzverení nehnuteľnosti  

na rokovanie mestského zastupiteľstva, nakoľko boli od MČ vyžiadané ďalšie podklady.  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ostáva v plnení

O

65 16.4.2019

Energetický audit  v  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti   Bratislava - Vrakuňa a v 

ostatných objektoch v správe resp. vlastníctve mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje Zámer energeticky zhodnotiť budovy v správe resp.  vo vlastníctve MČ  a zabezpečiť  vypracovanie 

certifikácie jednotlivých budov  t.j. energetický certifikát, ktorý zhodnotí aktuálny stav a navrhne úpravy na zlepšenie 

energetickej hospodárnosti (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie/chladenie, osvetlenie).

B/  žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú Lýdiu, prednostku vyčleniť na obstaranie energetického auditu v rozpočte na rok 2019 

finančné prostriedky po vyhodnotení 1. rozpočtového polroka.

odbor RRI a 

ÚO
 ostáva v plnení O

O61 16.4.2019

Vysporiadanie pozemkov pod strediskom VPS na Ihličnatej ulici v Bratislave a návrh na vybudovanie nového 

strediska verejnoprospešných služieb na Majerskej ulici v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

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

hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov:  parc. č. 3435/13 vo výmere 341 m2,  parc. č. 3435/14 vo výmere   31 m2,  parc. 

č. 3435/15 vo výmere 225 m2,  parc. č. 3435/16 vo výmere 102 m2,  parc. č. 3435/17 vo výmere   39 m2,  parc. č. 3435/18 

vo výmere 120 m2,  parc. č. 3435/19 vo výmere 353 m2, parc. č. 3435/21 vo výmere   22 m2, 

parc. č. 3435/31 vo výmere 209 m2,  parc. č. 3435/32 vo výmere   11 m2, celkom  vo výmere 1453 m2, nachádzajúcich sa na 

Ihličnatej ulici v Bratislave, ktoré tvoria areál súčasného strediska VPS, k. ú. Vrakuňa, evidované na liste vlastníctva č. 2764 

vo výlučnom vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za účelom vybudovania verejného parku v rámci realizácie 

rozsiahlej investičnej výstavby na Amarelkovej ulici v Bratislave spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a., Mlynské 

Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, IČO: 50 852 230, na dobu určitú 30 rokov, za cenu nájmu v sume 1,00 

Eur/rok, za podmienok vloženia hodnoty investícií na: 

1. odstránenie všetkých stavieb na Ihličnatej 5-7 v Bratislave  po získaní všetkých  povolení spojených s ich odstránením na 

náklady nájomcu  v hodnote  vo výške min.  50 000,00 Eur:

- súpisné číslo 14 533 postavená na pozemku parc. č. 3435/19 - administratívna budova a sklad,

- súpisné číslo 14 495 postavená na pozemku parc. č. 3435/16 - objekt s bytom pre správcu, 

- súpisné číslo 14 536 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - kotolňa,

- súpisné číslo 14 535 postavená na pozemku parc. č. 3435/17 - opravárenská dielňa,

- súpisné číslo 14 537 postavená na pozemku parc. č. 3435/21 – vodáreň,

2. vybudovanie verejného parku v časti tejto lokality určenej mestskou časťou  a  podľa vopred schváleného projektu po 

predchádzajúcom  vzájomnom odsúhlasení na náklady nájomcu vo výške  min.  50 000,00 Eur,

3. vybudovanie nového strediska Verejnoprospešných stavieb na Majerskej ulici v Bratislave (lokalita pri letisku), na 

pozemkoch registra „C“ parc. č. 3168/10,  3168/11, 3168/12, 3167/3, 3167/4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 

zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súčinnosti a s požiadavkami mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

náklady nájomcu  vo výške min. 100 000,00 Eur,

Dôvody hodné osobitného zreteľa: vybudovanie verejne prístupného parku pre verejnosť,  súčasné stredisko VPS 

nevyhovuje prevádzkovým, hygienickým a bezpečnostným normám,  mestská časť nemá v rozpočte finančné prostriedky na 

vybudovanie nového strediska VPS a odstránenie týchto stavieb,  vhodným riešením pre mestskú časť  je vybudovanie 

nového strediska VPS v jednej lokalite  pri novom Zbernom dvore na Majerskej ul.,  nájomca predmetných nehnuteľností 

bude zmluvne zaviazaný, že vybuduje pre mestskú časť nové stredisko VPS a zberný dvor na Majerskej ulici v súčinnosti a v 

súlade s požiadavkami mestskej časti a to na vlastné náklady v sume hodnoty vložených investícií min. 200 000,00 Eur, 

B/ žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  rokovať s nájomcom o podmienkach,  zabezpečiť vypracovanie nájomnej 

zmluvy so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j.s.a.,  Mlynské Nivy 16, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 

50 852 230 v súlade s bodom A/,  podpísať nájomnú zmluvu v termíne do 90 dní od prijatia uznesenia s podmienkami 

uvedenými  v bode A/ uznesenia,  zabezpečiť vypracovanie jednoduchého projektu s rozpočtom na vybudovanie nového 

strediska VPS na Majerskej ul.

odbor PaSM 31.12.2019

Prebieha rokovanie so spoločnosťou Malý Dunaj Development, j. s. a, Bratislava, v zmysle ktorého sa dohodnú 

zmluvné podmienky a následne uzatvorí zmluva v súlade s uznesením. Zostáva naďalej v štádiu vzájomného 

rokovania. /predĺženie termínu k podpisu nájomnej zmluvy na základe vykonania priebežnej kontroly plnenia 

uznesení predložená na MZ dňa 24/09/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ostáva v plnení

1



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

85 25.6.2019

Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením 

parkovacej politiky v Hlavnom meste SR Bratislava

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje Zriadenie jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej 

politiky v Hlavnom meste SR Bratislava.

B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,

aby zabezpečil v spolupráci s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy realizáciu a financovanie jednosmerných 

komunikácii a vytvorenie parkovacích miest pred spustením parkovacej politiky.

odbor 

RRaŽP

A/zostáva v plnení, B/V roku 2019 bolo na ul. Stavbárska-Rajecka zrealizovaných 110 parkovacích  miest 

financovaných v zmysle zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach 

hl.m. SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ostáva v plnení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

O

121 24.9.2019

Informácia o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ berie na vedomie „Informáciu o regulácii funkčného využitia lokality Hrušov“

B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

zabezpečiť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Hrušov a 

zapracovať výdavky s tým spojené do rozpočtu roku 2020.

 stavebný 

úrad

B/Výdavky zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2020 v rámci kapitálového rozpočtu vyčlenených 28 300 € 

(ÚPD Horné Diely a Hrušov).  Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie územného plánu zóny Hrušov je 

možné až po zaradení zóny Hrušov do záväznej textovej časti C územného plánu hlavného mesta SR Bratislava 

do kapitoly 2.2.5 Určenie časti územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z Hlavným mestom SR 

Bratislava na základe žiadosti mestskej časti Bratislava- Vrakuňa. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

listom zo dňa 13.5.2020, doručeným na MÚ Bratislava- Vrakuňa dňa 25.5.2020 akceptoval požiadavku a 

konštatoval, že navrhovaný územný plán zóny ÚPN zóny Hrušov bude zapracovaný do záväznej textovej časti 

C ÚP hl.mesta SR Bratislavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ostáva v plnení

O

141 3.12.2019

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku parc. č. 3168/10 o výmere 2000 m2, druh pozemku orná pôda,  

evidovaný na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa,  nachádzajúci sa na Majerskej ulici  (pred  letiskom) v Bratislave, k. ú. Vrakuňa.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje v  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení neskorších predpisov vyhlásenie  súťaže   na  

nájom časti  pozemku   registra „C“  parc.  č.  3168/10  o výmere  2000 m2, druh pozemku orná pôda  na  Majerskej  ulici v 

Bratislave (lokalita pred letiskom),  k. ú.  Vrakuňa,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava evidovaný na LV  č. 1095, 

zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 90/91 zo dňa 01.10.1991, účel nájmu - využitie pozemku v súlade s  

územnoplánovacou informáciou  na služby výrobné  a  nevýrobné,  zástavba   areálového charakteru a komplexov s  nájmom 

minimálne 5,00 Eur/m2/rok,  športové a  voľnočasové aktivity s  nájmom minimálne  1,50 Eur/m2/rok, na dobu neurčitú, 

B/ žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu vyhlásiť súťaž na nájom pozemku s dobou predloženia súťažných návrhov do 

30 dní od vyhlásenia súťaže, uzatvoriť zmluvu o nájme s víťazom súťaže, ktorý bude určený komisiou zloženou zo štyroch 

poslancov miestneho zastupiteľstva.

odbor PaSM

Vyhlásenie súťaže na nájom časti pozemku uskutočnená  po úplnom odstránení nanesenej skládky odpadu (v 

súčinnosti s odborom RRaŽP.   Súťaž na nájom pozemku vyhlásená od 5.5.2020 do 4.6.2020. V čase 

vyhodnotenia uznesení nebol doručený do podateľne žiadny súťažný návrh. Súťaž  je opätovne vyhlásená dňa 

04.08.2020  v termíne od 05.08.2020 do 21.08.2020.  Súťaž opätovne vyhlásená v termíne od 11.11.2020 do 

26.11.2020, zverejnená dňa 10.11.2020. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca. MČ hľadá finančné 

mimorozpočtové možnosti na likvidáciu tejto skládky ako enviromentálnej záťaže pre MČ, pretože je obtiažne 

odpredať pozemok s touto záťažou.                                                                                                                                                                   

ostáva v plnení 

O

171 28.4.2020

Regulované parkovisko – Trhovisko Rajecká ul..

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje Zriadenie regulovaného parkoviska na trhovisku Rajecká prostredníctvom nezávislého subjektu,

B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť zmluvu o zriadení a regulovaní parkoviska na parkovisku Rajecká na základe výsledkov verejného obstarávania.

odbor ŽP,                                                             

VS a D

Prebiehajú rokovania v nadväznosti na pripravovanú parkovaciu politiku vhl.meste                                                                                                                                   

ostáva v plnení
O

186 16.6.2020

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

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

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

odbor PaSM

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

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

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

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

podpisu kúpnej zmluvy v lehote do 03.12.2022. Finančné prostriedky na odkúpenie pozemku sa premietnu pri 

schválení  rozpočtu na  rok 2022 .

ostáva v plnení

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

200 20.8.2020

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         berie na vedomie

Informáciu o priebežnom čerpaní úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti

B/                                                               schvaľuje

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

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

nečerpania úveru v predpokladanej výške jednotlivých projektov:

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

do 100 000,00 €

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

€

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

zateplenie fasády) v sume do 200 000 €

d) Vybudovanie klimatizácie  v kancelárskych priestoroch na Poľnohospodárskej ul. 

e) Rezerva ušetrených finančných prostriedkov do výšky schváleného úveru 

na obnovu a rekonštrukciu  komunikácií

odbor 

ekonomický

B/ reálizácia jednotlivých projektov v konečnej fáze                                                                                                                                                  

Úloha splnená
V

201 20.8.2020

Výstavba bytového domu na Železničnej ulici.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                           berie na vedomie

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

B/                                                                nesúhlasí

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

protokolom v roku 1991. 

C/                                                                 žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

nehnuteľnosti

odbor ŽP,                                                             

VS a D

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

stanoviska s výrubom drevín a oboznámenie so skutkovým stavom 

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

vydanie nesúhlasného stanoviska k výrubu drevín 

 

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

 

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

vypustiť zo sledovanie 

V

241 8.9.2020

Vyhlásenie zámeru na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 603/100 vo výmere 1302 m2, druh pozemku orná

pôda, evidovaný na LV č. 1095,  k. ú. Vrakuňa formou obchodnej verejnej súťaže.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

schvaľuje

zmenu uznesenia č. 172/XII/2020 zo dňa 28.04.2020 v bode A/ v časti ceny nájmu: minimálne  2,00 Eur/m2/rok

odbor PaSM

Súťaž vyhlásená dňa od 25.9.2020 do 12.10.2020, nikto sa do súťaže neprihlásil. Ďalšia súťaž vyhlásená dňa 

9.11.2020 do 26.11.2020. Do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca. 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.                                                                                                                                                                                        

Ostáva v plnení. 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

248 8.9.2020

B/  Majetkovo-právne   usporiadanie   pozemkov   pod   Materskou školou  na   Kaméliovej  10 

     v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                               žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Vyvolať rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom o poskytnutí náhradných pozemkov súkromným vlastníkom za 

pozemky nachádzajúce sa  pod objektom a v dvornej časti, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  Materskej školy na Kaméliovej 

10 v Bratislave, resp. v konaní o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Bratislava-Vrakuňa s Okresným úradom Bratislava, 

odborom pozemkovým. 

odbor PaSM

Rokovanie nebolo zatiaľ vyvolané, prekladá sa termín na začiatok roka vzhľadom na pandemickú situáciu.  

Nakoľko sa situácia ohľadne COVIDU-19 nezlepšila, rokovanie prebehne až po úplnom zlepšení pandémického 

stavu.                                                                                                                       Ostáva v plnení. 

O

256 8.12.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   na I. polrok 2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                         schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2021. 

B/                                                           poveruje

Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.

kontrolórka

Schválený plán kontrolnej činnosti  - zverejnený na webovej stránke mestskej časti.                                                                                                                                                                                                                 

• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva  - predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                 

• Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 - prijaté uz. č. 292/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020 - 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

Vyjadrenie mestskej časti zaslané pod číslom 604/9137/2020 zo dňa 20.9.2020, odoslané 25.9.2020, prevzaté 

dňa 30.9.2020. Termín na podpis kúpnej zmluvy je do 30.4.2021.  Nájomkyňa neprejavila zatiaľ záujem o 

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

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

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

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

Vypúšťa sa zo sledovania

V

Návrh na prevod vlastníctva  nebytového priestoru č. 216 a spoluvlastníckeho podielu na Kríkovej 7 v Bratislave, 

evidovaný na LV  č. 3198, k. ú. Vrakuňa, v prospech nájomcu - Andrea Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 

8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                      schvaľuje 

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

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  a Všeobecne záväzným nariadením 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 

prevod vlastníctva nehnuteľností:

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

súpisné číslo 8695, na prízemí, postavený na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 631/79, 631/80, 631/81, 631/82, 631/83,

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

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

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

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

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

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

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

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

hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom  o  zverení  obecného  

majetku  a  s  ním súvisiacich  majetkových  práv  a záväzkov č. 11/94 zo dňa 14.04.1994,  do vlastníctva nájomcu - Andrea 

Gujberová VIZÁŽ SALÓN, Bebravská 8956/3, 821 07  Bratislava, IČO: 17512123, za kúpnu cenu  38 600,00 Eur, slovom: 

tridsaťosemtisíc šesťsto eur,

B/                                                         žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu 

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

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

zmluva nebude podpísaná kupujúcim v stanovenej lehote toto uznesenie stráca platnosť.

odbor PaSM8.9.2020243
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

265 8.12.2020

Architektonická štúdia „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof.“

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                           súhlasí a schvaľuje

Architektonickú štúdiu „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“  s podmienkami dodržania regulatív stanovených pre 

regulačný blok E 501 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava a regulatív funkčného využitia v stavebnom bloku č. 15 

zadefinovaného  ÚPN-Z Horné diely, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

534, 535, záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 

16.11.2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území 

MČ Vrakuňa.

B/                                                               odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

Odsúhlasiť architektonickú štúdiu „Polyfunkčný komplex Nový Majerhof“ ako záväzný dokument pre zástavbu v stavebnom 

bloku 15 zadefinovaného ÚPN-Z- Horné diely, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava- Vrakuňa č. 534,535, záväzná 

časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2005 zo dňa 16.11.2005, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Horné diely, Vrakuňa, Bratislava v katastrálnom území MČ Vrakuňa.

SÚ
Architektonická štúdia odsúhlasená ako zaväzný dokument                                                                                                                                

vypúšťa sa zo sledovania
V

278 8.12.2020

Návrh na ďalšie nakladanie s nebytovým priestorom na Toplianskej 5  v Bratislave v nájme od spoločnosti TAJPAN 

s.r.o. Bratislava, v ktorom je umiestnená Jedáleň pre dôchodcov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

1. kúpu nehnuteľnosti - nebytového priestoru č. 2a o výmere 55,20 m2, na 1.p., druh nebytového priestoru – iný nebytový 

priestor,   nachádzajúcom sa v  stavbe na Toplianskej 5A, 5B v Bratislave, súpisné číslo 13846,  o  veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5520/81650, evidovaný na LV č. 3767, 

stavba postavená na pozemkoch registra „C“ parc. č. 1170/1, 1170/7, 1170/8, 1170/9, 1170/17,  k. ú. Vrakuňa, do vlastníctva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  pre účely zriadenej Jedálne a výdajne pre dôchodcov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

za kúpnu cenu 55 000,00 Eur,

2. predĺženie doby nájmu nebytového priestoru č. 2a uvedenému v bode 1. na dobu určitú od 01.01.2021 do doby realizácie 

prevodu vlastníctva predmetného nebytového priestoru a úhrady kúpnej ceny predávajúcemu, a to v zmysle Nájomnej 

zmluvy č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017, uzatvorenej so spoločnosťou  TAJPAN s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 

910 828, ako vlastníkom nebytového priestoru, 

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

Uzatvoriť s vlastníkom nebytového priestoru dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 45/2017 zo dňa 08.03.2017 v súlade so 

znením v bode A/2. tohto uznesenia, a v súlade s bodom A/1. tohto uznesenia zabezpečiť realizáciu odkúpenia nebytového 

priestoru do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

odbor PaSM

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

Kúpna zmluva v štádiu prípravy a bude predložená na podpis. 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 

O

306 16.2.2021

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

zmluvy na nájom pozemkov pod prístupovou komunikáciou na Leknovej ulici v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              berie na vedomie

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

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

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

B/                                                                  nesúhlasí

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

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

Bratislava,  nebola zaradená do sietí miestnych komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislava a mestská časť 

zabezpečuje len jej údržbu,      

C/                                                                    žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

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

odbor PaSM

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

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

zástupcami BVS, SVP a Hl.mesta SR BA. .                                                                                                                                                                               

Ostáva v plnení.

O

5



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

307 16.2.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje

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

B/                                                                       žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

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

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

odbor PaSM

Listom  94/3205/2021/SÚ/ŠT bola dňa 10.5.2021 zaslaná žiadosť o pridelenie názvu ulice. Prijaté VZN 

Hlavného mesta SR Bratislava č.8/21 o určení názvu novovzniknutej ulice. Uznesenie 86/2021 zo dňa 

24.6.2021. 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.                                                                                               

vypúšťa sa zo sledovania 

V

314 27.4.2021 odbor PaSM

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.                                                                                                                                                       

Vypúšťa sa zo sledovania. 

V

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým domom na  Rajeckej 22, 24, 26 

v Bratislave, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa,  vlastníkom bytu. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje 

za podmienok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na zastavaných 

pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SSN-36817/19-521126 zo dňa 16.12.2019, prevod spoluvlastníckych podielov 

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

vlastníctva za cenu:

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

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

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

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

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

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

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

   

   1. 1. vchod Rajecká   26

   ————————————————————————

                                                                      Spoluvl.podiel          Cena

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

   

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

————————————————————————————————

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

                          rod. Topoľovský

                          a manželka Mgr. Petra Topoľovská

                          rod. Nerušilová

   

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

————————————————————————————————

B/                                                                  žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

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

bodom A/ uznesenia.
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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

časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie  reklamných stavieb v zmysle 

zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

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

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

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

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

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

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

zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

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

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

kruhového objazdu,

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

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

v súlade s výpisom Obchodného registra uviesť zmenu sídla spoločnosti. 

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

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

323 27.4.2021 odbor PaSM

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2374/36  na Anízovej ulici   v Bratislave, k. ú. 

Vrakuňa, v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti,  a. s.,  Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 

518.                                    

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                      schvaľuje

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

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

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

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

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení

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

úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

komunikácie do pôvodného stavu na vlastné náklady.

B/                                                              žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

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

315 27.4.2021

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                                                                                                                                                     

Ostáva v plnení 

O

O

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

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

geometrického plánu na skutočný záber plochy pozemkov zo strany žiadateľa pre potreby uzatvorenia Zmluvy 

o zriadení vecného bremena.                                                                                                                                                                 

Ostáva v plnení.  

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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

stavby - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie reklamných stavieb  v zmysle zmluvy o nájme 

ev. č. MČ:150/2018.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

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

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

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

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

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

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

zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

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

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

objazdu,

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

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

 B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

výpisom Obchodného registra uviesť zmenu sídla spoločnosti. 

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

reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu.

324 27.4.2021 odbor PaSM

O

O

27.4.2021327 odbor PaSM

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

29.6.2021.    Dodatok č. 1 podpísaný dňa 28.6.2021, zverejnený dňa  28.07.2021 pod Ev. č. MČ: 159/2021                                                                                                                                                                    

Ostáva v plnení                              

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.

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis,                                                     predloží 

na podpis prenajímateľovi do 29.6.2021.  Dodatok č. 1 podpísaný dňa 28.6.2021, zverejnený dňa  01.07.2021 

pod Ev. č. MČ: 143/2021                                                                                                                                                     

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

332 25.5.2021

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .... /2021 

z..... 2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaním

A/                                                              schvaľuje

návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2021 z.... 2021, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel

-	s pripomienkami:

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

•	vytvoriť nové parkovacie miesta zavedením jednosmerných komunikácii 

•	vytvoriť jednotný parkovací systém pre celú Bratislavu

•	zachovať voľbu SMS lístkov

•	rozhodnutím Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vytvoriť parkovacie zóny a následné spoplatnenie  

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

zmysle záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  o parkovacej politike v roku 2019 a 

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

B/                                                           odporúča 

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 

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

republiky Bratislavy.

Referát 

dopravy a 

pozemných 

komunikácií 

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 .                                                                                                     Vypúšťa sa 

zo sledovania  

V

27.4.2021328

Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina,  IČO: 31 595 154   o predĺženie doby nájmu časti 

stavby - oplotenia   pri ŠK Vrakuňa  na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na umiestnenie  reklamných stavieb  v zmysle 

zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                              schvaľuje

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

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

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

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

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

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

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

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

154,  so zachovaním doterajších zmluvných podmienok, 

Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

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

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

kruhového objazdu,

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

prostriedkov na zabezpečení opravy a natretí farbou celého oplotenia.

B/                                                                   žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

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

nájom reklamných stavieb pred uplynutím dohodnutej doby nájmu. 

odbor PaSM O

Návrh dodatku predložený nájomcovi na pripomienkovanie a podpis,                                                     predloží 

na podpis prenajímateľovi.  Dodatok č. 2 podpísaný dňa 25.6.2021, zverejnený dňa  06.07.2021 pod Ev. č. MČ: 

147/2021                                                                                                                                                     Ostáva v 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

333 25.5.2021

Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Realizácia ľahkých extenzívnych vegetačných   klimatických a 

energeticky aktívnych striech na objekte Materskej školy Kríková 20“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-

2020-62 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

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.

odbor RRI a 

ÚO

B/ v rozpočte 2021 vyčlenené prostriedky spolufinancovania v sume 26 000 €                                             

vypustiť zo sledovania   
V

335 29.6.2021

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.

kontrolórka

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

bod 15.                                                                                                                                                                                                   

vypustiť zo sledovania                        

V

Úloha splnená, výpúšťa sa zo sledovania V336 29.6.2021 OVV

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

337 29.6.2021

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.                     

kontrolórka 

Predložený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej 

stránke mestskej časti.                                                                                                                                                                                             

• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva  - predkladaná pravidelne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  I. polrok 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

338 29.6.2021

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.

spokojné 

bývanie 

Výpis uznesenia č.338/XX/2021 bol zaslaný mailom  na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.  dňa 09.07.2021. K 

zmene v OR je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka, dohodnutý termín 26.7.2021. Následne bola podaná 

žiadosť o zmenu v OR                                                                                                                                  

vypúšťa sa 

V

Úloha splnená, výpúšťa sa zo sledovania V336 29.6.2021 OVV

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

339 29.6.2021

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 Bebravská 34, 821 07 Bratislava

	

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.                

spokojné 

bývanie 

Výpis uznesenia č. 339/XX/2021 bol zaslaný mailom na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. dňa 09.07.2021. K 

zmene v OR je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka, dohodnutý termín 26.7.2021. Následne bola 

podaná žiadosť o zmenu v OR                                                                                                           vypúšťa sa 

V

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 - splnené                                                                                    

Prevod prostredkov do fondov vykonaný dňa 30.6.2021                                                                                      

Úloha splnená

V

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

340 29.6.2021
odbor 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

341 29.6.2021

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.

odbor 

ekonomický 

A/ stanovisko miestneho kontrolóra vypracované v zmysle § 17 ods 14 zákona číslo 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v 

zmysle ktorého preveruje hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17, ods. 6 pred ich prijatím - splnené.                                                                                                                                                               

Zmluva o úvere uzatvorená dňa 28.7.2021, úprava rozpočtu bude zohľadnená v I. zmene rozpočtu 2021

V

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 - splnené                                                                                    

Prevod prostredkov do fondov vykonaný dňa 30.6.2021                                                                                      

Úloha splnená

V

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

340 29.6.2021
odbor 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

O

odbor PaSM

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. 

O

odbor PaSM 

343 29.6.2021

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.

Prebieha rokovacie konanie s vlastníkom nehnuteľnosti, návrh a pripomienkovanie kúpnej zmluvy, konanie vo 

veci financovania formou bankového  úveru.                                                                                                             

Ostáva v plnení. 

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.  

342 29.6.2021

14



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

344 29.6.2021

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.

odbor 

školstva a 

sociálnych 

vecí 

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.                                                                                                Vypúšťa sa zo 

sledovania

V

odbor PaSM

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. 

O343 29.6.2021

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

345 29.6.2021

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

odbor 

RRaŽP, VS a 

D

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.                                                                                                                          

Vypúšťa sa zo sledovania.

V

346 29.6.2021

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

odbor 

školstva a 

sociálnych 

vecí /odbor 

ekonomický 

VZN č. 1/2021 zverejnené a vyhlásené dňa 9.7.2021, úloha splnená V

347 29.6.2021

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

ZŠ Žitavská 

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                                                                                                                                                       

Vypúšťa sa zo sledovania. 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

348 29.6.2021

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.

odbor 

školstva a 

sociálnych 

vecí 

Výpis z uznesenia MZ č. 348/XX/2021 bol zaslaný ŠK Vrakuni dňa 20.07.2021 pod číslom 

214/6970/2021/ŠKS/IW.                                                                                                                                      

Vypúšťa sa zo sledovania.                           

V

349 29.6.2021

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 

ZŠ Žitavská 

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.                                                                                                                                                            

Vypúšťa sa zo sledovania. 

V

350 29.6.2021

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.

základná 

škola  

Železničná 

Nájomcovi boli vystavené faktúry za prenájom, faktúra č. 2/2021 za prenájom nebytového priestoru – bufet, za 

I.Q.2021, vo výške 112,01 € ( neuhradená), faktúra 

č. 7/2021 za prenájom nebytového priestoru – bufet, za II.Q.2021, vo výške 112,01 € 

( neuhradená).

Na základe uznesenia zo dňa 29.6.2021 bolo odpustené nájomné vo výške 50 % za uvedené obdobie a 

nájomcovi boli vystavené 2 dobropisy nasledovne :

a) K faktúre č. 2/2021 bol vystavený dobropis č. 25/2021 vo výške 56,00 €

b) K faktúre č. 7/2021 bol vystavený 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.                                                                          

Vypúšťa sa zo sledovania 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

351 29.6.2021

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.

základná 

škola  

Železničná 

Nájomcovi boli vystavené faktúry za prenájom, faktúra č. 88/2020 za prenájom nebytového priestoru – 

fitnesscentrum , za IV. Q. 2020, vo výške 1 643,10 € ( uhradená v plnej výške 17.12.2020),                              

faktúra č . 4/2021 za prenájom nebytového priestoru – fitnesscentrum , za I.Q. 2021, vo výške 1 643,10 € 

(uhradená v plnej výške 11.3.2021 ) a faktúra č. 9/2021 za prenájom nebytového priestoru – fitnesscentrum , za 

II.Q. 2021, vo výške 1 643,10 € ( uhradená v plnej výške 7.6.2021).

Na základe uznesenia zo dňa 29.6.2021 bolo odpustené nájomné vo výške 50 % za uvedené obdobie a 

nájomcovi boli vystavené 3 dobropisy nasledovne :

a K faktúre č. 88/2020 1ol vystavený dobropis č. 22/2021 vo výške 684,63 €

b K faktúre č. 4/2021 bol vystavený dobropis č. 23/2021 vo výške 821,55 €

c)K faktúre č. 9/2021 bol vystavený dobropis 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.                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania, úloha splnená 

V

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.                                                                                                                                                                         

Vypúšťa sa zo sledovania

V352 29.6.2021

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.

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

353 29.6.2021

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.

odbor PaSM

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.

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

354 29.6.2021

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. 

odbor PaSM

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 plnení 

O

355 29.6.2021

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. 

odbor 

RRaŽP, VS a 

D

Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 07.07.2021 pod EČ MČ 148/2021.                                                     

Prehodnotenie umiestnenia kontajnerov bude 07.07.2022.                                                                                                                                           

Ostáva v plnení. 

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

356 29.6.2021

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.

odbor 

RRaŽP, VS a 

D

Projekt bol prijatý ako súčasť starostlivosti o verejní zeleň. RŽP, VPS a OH už eviduje prvú žiadosť.                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania. 
V
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