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Návrh uznesenia 
 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

 

                       

 

                                                          Schvaľuje 

 

 

1.Zásady o podmienkach prideľovania ubytovacích jednotiek v objekte ubytovne Čiližská pre 

potreby škôl, školských zariadení a služobné účely  

 

2. Výberovú komisiu pre prideľovanie ubytovacích jednotiek v objekte ubytovne Čiližská pre 

potreby škôl, školských zariadení a služobné účely v zložení : 

 

Mgr. Macko Miroslav , poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

Ing. Galo  Tomáš , poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

Mgr. Galajdová Miroslava, vedúca odboru školstva a sociálnych vecí 

Ing. Hillerová Katarína, vedúca odboru ekonomického  

Mgr. Adamová Jana, konateľka SPOBY, s.r.o.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestská časť Bratislava Vrakuňa 

ZÁSADY O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA 

UBYTOVACÍCH JEDNOTIEK  

v ubytovni na Čiližskej ul.  

vo vlastníctve mestskej časti Bratislava -Vrakuňa 

 pre potreby škôl, školských zariadení a pre služobné účely  
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Účelom týchto Zásad o podmienkach prideľovania ubytovacích jednotiek pre potreby škôl, 

školských zariadení a pre služobné účely (ďalej len „Zásady”) je stanovenie postupu, podmienok 

a ich posudzovania pri prenajímaní ubytovacích jednotiek pre potreby škôl, školských zariadení 

a pre služobné účely, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len ,,MČ 

Bratislava - Vrakuňa”), ktoré nie sú určené na odpredaj. 

(2) MČ Bratislava - Vrakuňa je vlastníkom ubytovacích jednotiek  pre potreby škôl a školských 

zariadení (ďalej len „školských UJ“), ktoré sú určené na bývanie pre  zamestnancov škôl a 

školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava - Vrakuňa. Školské UJ slúžia na preklenutie 

dočasnej situácie do doby zosúladenia pracovných a rodinných pomerov s bytovou situáciou 

zamestnancov škôl a školských zariadení.  

(3) MČ Bratislava - Vrakuňa je vlastníkom ubytovacích jednotiek pre služobné účely (ďalej len 

„služobné UJ”) pre potreby ubytovania zamestnancov MČ Bratislava – Vrakuňa (ďalej len 

„zamestnanci mestskej časti“) a zamestnancov Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy (ďalej 

len „zamestnanci mestskej polície”). Služobné UJ slúžia na preklenutie dočasnej situácie do 

doby zosúladenia pracovných a rodinných pomerov s bytovou situáciou zamestnancov mestskej 

časti a zamestnancov mestskej polície. Služobné UJ vo vlastníctve MČ Bratislava - Vrakuňa sú 

určené na bývanie zamestnanca mestskej časti povereného strážením, údržbou, obsluhou alebo 

inou obdobnou činnosťou prevádzkového charakteru, bez ktorej nie je prevádzka možná a pre 

zamestnancov mestskej polície, prednostne pre tých, ktorých výkon funkcie je v MČ Bratislava – 

Vrakuňa.   

(4) Prenajímateľom školských UJ a služobných UJ uvedených v ods. 2 a 3 je MČ Bratislava – 

Vrakuňa,  správu ubytovacích jednotiek vykonáva správcovská spoločnosť SPOBY, s. r. o. 

založená mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa.  

(5) Školské UJ a služobné UJ sa nachádzajú v objekte ubytovne vo vlastníctve MČ Bratislava - 

Vrakuňa, na ulici Čiližská. V objekte sa nachádza 18 ubytovacích jednotiek, z toho je 11 

ubytovacích jednotiek jednoizbových a 7 ubytovacích jednotiek dvojizbových. Každá ubytovacia 

jednotka je vybavená sociálnym zariadením – toaletou a kúpeľňou.     

 

 

Čl. 2 

Všeobecné podmienky prideľovania školských ubytovacích jednotiek v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

(1) Žiadosť o bývanie v školskej UJ predkladá zamestnávateľ (riaditeľ školy, riaditeľ školského 



 

zariadenia) zamestnanca školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava – Vrakuňa na Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa (ďalej len „miestny úrad“). Žiadosť 

musí obsahovať náležitosti podľa čl. 4.  

(2) Žiadateľ o bývanie v školskej UJ môže žiadosť o bývanie ako aj potrebné informácie získať 

na právnom referáte miestneho úradu, prípadne na webovej stránke MČ Bratislava-Vrakuňa. 

(3) Žiadateľ o pridelenie školskej ubytovacej jednotky a osoby s ním spolu posudzované musia 

spĺňať nasledujúce podmienky súčasne:   

a) žiadateľ a spoločne posudzované osoby nie sú na území mesta Bratislava a v jej okolí do 

50 km vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu ani rodinného domu, 

b) žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú dlh voči hl. mestu Bratislava 

a MČ Bratislava-Vrakuňa a 

c) nájomcom školskej UJ môže byť výlučne zamestnanec školy alebo školského  zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Vrakuňa. 

 

(4) Pri skončení pracovného pomeru alebo nájmu nevzniká právo na bytovú náhradu nájomcovi 

ani členom domácnosti (napr. manžel, deti, partner a pod.).  

(5) Školské UJ sa prideľujú len na dobu určitú 3 rokov a len počas trvania pracovného pomeru. 

 

 

 

Čl. 3 

Všeobecné podmienky prideľovania služobných ubytovacích jednotiek v mestskej časti 

Bratislava -Vrakuňa 

(1) Žiadosť o bývanie v služobných UJ predkladá zamestnávateľ (starosta MČ Bratislava – 

Vrakuňa) zamestnanca mestskej časti a zamestnávateľ (náčelník mestskej polície) zamestnanca 

mestskej polície na miestny úrad.  Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa čl. 4. 

(2) Žiadateľ o bývanie v služobnej UJ môže žiadosť o bývanie ako aj potrebné informácie získať 

na právnom referáte miestneho úradu, prípadne na webovej stránke MČ Bratislava-Vrakuňa. 

(3) Žiadateľ o pridelenie služobnej UJ a osoby s ním spolu posudzované musia spĺňať všetky 

nasledujúce podmienky súčasne: 

 a) žiadateľ a spoločne posudzované osoby nie sú na území mesta Bratislava a v jej okolí do 

50 km  vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu ani rodinného domu, 

b) žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú dlh voči hl. mestu Bratislava 

a MČ Bratislava-Vrakuňa a 

c) nájomcom služobnej UJ môže byť iba zamestnanec mestskej časti a zamestnanec mestskej 

polície.   

(4) Pri skončení pracovného pomeru alebo nájmu nevzniká právo na bytovú náhradu nájomcovi 

ani členom domácnosti (napr. manžel, deti, partner a pod.).  



 

(5) Služobné  UJ sa prideľujú len na dobu určitú 3 rokov a len počas trvania pracovného pomeru. 

 

 

Čl. 4 
 
     Žiadosť o nájom školských a služobných ubytovacích jednotiek   

Žiadosť o nájom školských a služobných ubytovacích jednotiek musí obsahovať: 

   a) meno a priezvisko (a rodné priezvisko) žiadateľa, 

 b) meno a priezvisko (a rodné priezvisko) fyzickej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti 
so žiadateľom (napr. manžela/manželky, partnera/partnerky a pod.), 

 c) dátum a miesto narodenia, 

 d) miesto trvalého pobytu podľa ohlasovne pobytu, 

 e) miesto prechodného pobytu, 

 f) rodinný stav, 

 g) mená a priezviská detí a ich dátumy narodenia, 

 h) počet osôb, ktoré sa do bytu nasťahujú - menovite s dátumom narodenia, 

 i) čestné vyhlásenie žiadateľa a čestné vyhlásenie plnoletých osôb s ním žijúcich v 
spoločnej domácnosti, že nie sú výluční vlastníci ani spoluvlastníci bytu, alebo rodinného domu 
na území Bratislavy a v jej okolí do 50 km, 

 j) koľko izbovú ubytovaciu jednotku žiadateľ žiada, 

 k) telefónny alebo e-mailový kontakt na žiadateľa, 

 l) potvrdenie správcov majetku mesta, že žiadateľ a osoby s ním žijúce v spoločnej 
domácnosti nemajú dlh voči MČ Bratislava - Vrakuňa a hl. mestu SR Bratislava, 

 m) odporučenie riaditeľa školy v prípade školských ubytovacích jednotiek, 

 n) odporučenie starostu MČ Bratislava - Vrakuňa a náčelníka mestskej polície v prípade 
ubytovacích jednotiek pre služobné účely, 

 o) potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru žiadateľa, v prípade 
pracovného pomeru na dobu určitú aj dátum, kedy nastane skončenie pracovného pomeru. 

 

Čl. 5 

Spoločné podmienky 

 

(1) Posudzovanie splnenia podmienok a výber nájomcu uskutoční výberová komisia vymenovaná 

miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Vrakuňa (ďalej len ,,výberová komisia”), ktorá pri 

výbere nájomcu posúdi bytovú a sociálnu situáciu žiadateľa, zdravotný stav žiadateľa 

a odporučenie jeho zamestnávateľa. 

 

(2)  Výberová komisia bude v zložení : 

 

• 2  členovia  poslanci  miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Vrakuňa, 

• 2  členovia  zástupcovia miestneho úradu MČ Bratislava- Vrakuňa, 

• 1  zástupca správcovskej spoločnosti SPOBY, s. r. o.  



 

            

(3) Výberová komisia predloží svoje stanovisko starostovi MČ Bratislava – Vrakuňa (ďalej len 

„starosta mestskej časti“). Výberová komisia v súhlasnom stanovisku, ktorým navrhne uzavretie 

nájomnej zmluvy súčasne navrhne, koľko izbová ubytovaciu jednotka má byť žiadateľovi pridelená.  

 

(4) Žiadateľ nebude do zoznamu uchádzačov zaradený v prípade, že v žiadosti uvedie nepravdivé 

alebo neúplné údaje.   

(5) Nájomnú zmluvu s novým nájomcom uzavrie MČ Bratislava – Vrakuňa.  

(6) Dobu nájmu v nájomnej zmluve možno dohodnúť v školských UJ a služobných UJ len na dobu 

určitú, maximálne na 3 roky a počas trvania pracovného pomeru nájomcu. V prípade pracovného 

pomeru na dobu určitú možno dobu nájmu dohodnúť v školských UJ a služobných UJ len tak, že k jej 

skončeniu dôjde súčasne so skončením pracovného pomeru žiadateľa. 

(7) Po doručení súhlasného stanoviska Výberovej komisie  na uzavretie nájomnej zmluvy a pred 

uzavretím nájomnej zmluvy, umožní poverený zamestnanec MČ Bratislava - Vrakuňa žiadateľovi 

prehliadku školskej UJ a služobnej UJ uvedenej v stanovisku Výberovej komisie na uzavretie 

nájomnej zmluvy. 

(8) O prihlásení za člena domácnosti u nájomcu v školskej UJ a služobnej UJ  počas platnosti 

nájomnej zmluvy v zmysle týchto Zásad rozhoduje starosta mestskej časti  na základe odporučenia 

riaditeľa školy, riaditeľa školského zariadenia a náčelníka mestskej polície, v ktorej má žiadateľ 

uzavretý pracovný pomer a na základe stanoviska  Výberovej  Komisie.  

 

 

 

Čl. 6 

     Postup pri prenajímaní ubytovacích jednotiek  pre potreby škôl, školských zariadení a pre 

služobné účely 

(1) Žiadateľ o pridelenie školskej UJ a služobnej UJ  predloží kompletnú žiadosť v zmysle čl. 4 

týchto Zásad svojmu zamestnávateľovi (riaditeľovi školy, riaditeľovi školského zariadenia, 

náčelníkovi MsP alebo starostovi mestskej časti), s ktorým má žiadateľ uzavretý pracovný pomer. 

Zamestnávateľ žiadateľa písomným stanoviskom odporučí/neodporučí prideliť ubytovaciu 

jednotku žiadateľovi a doručí žiadosť na miestny úrad, ktorý vykoná kontrolu súladu s týmito 

Zásadami. Následne poverený zamestnanec miestneho úradu predloží kompletnú žiadosť spolu 

so svojim stanoviskom a stanoviskom zamestnávateľa žiadateľa Výberovej komisii. 

(2) Výberová Komisia vo svojom písomnom stanovisku odporučí/neodporučí starostovi uzavretie 

nájomnej zmluvy na pridelenie školskej UJ alebo služobnej UJ. 

(3) Na základe odporučenia Výberovej komisie, právny odbor pripraví na podpis starostovi návrh  

na uzavretie nájomnej zmluvy ubytovacích jednotiek pre potreby škôl, školských zariadení a pre 

služobné účely vo vlastníctve MČ Bratislava - Vrakuňa na dobu určitú, maximálne na 3 roky s 

možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy počas trvania pracovného pomeru v škole, 

školskom zariadení, mestskej časti a mestskej polícii  hl. mesta SR Bratislavy.  

 



 

Čl. 7 

Uzavretie nájomnej zmluvy 

(1) Návrh nájomnej zmluvy na nájom ubytovacej jednotky pre potreby škôl,  školských zariadení 

a pre služobné účely pripraví právny referát starostovi  mestskej časti na základe súhlasného 

odporučenia Výberovej komisie.  

 

(2) Nájomnú zmluvu so žiadateľom (ďalej ako ,.nájomca“) uzavrie MČ Bratislava - Vrakuňa 

v zastúpení starostom mestskej časti, ktorý zodpovedá za obsah zmluvy a jej súlad s týmito 

Zásadami. 

  

 
Čl.8 

Náležitosti nájomnej zmluvy 

(1) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje o: 

a) začiatok nájmu, 

b) dobu nájmu, 

c) výšku mesačného nájomného,  

d) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním ubytovacej jednotky  alebo spôsob ich výpočtu, 

e) opis stavu ako aj príslušenstva ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských zariadení a 

pre služobné účely, 

f) skončenie nájmu, 

g)  zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu, 

h) splatnosť nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním ubytovacej jednotky   pre 

potreby škôl, školských zariadení a pre služobné účely.  

        

(2)   Každý nájomca školskej UJ a služobnej UJ a osoba tvoriaca domácnosť nájomcu sú povinní 

umožniť vstup do ubytovacej jednotky zamestnancom prenajímateľa a správcu s cieľom výkonu 

kontroly technického stavu. Tento záväzok sa premietne aj do nájomnej zmluvy. 

 

(3)   Nájomca školskej UJ a služobnej UJ ani členovia jeho domácnosti po ukončení nájmu 

ubytovacej jednotky nemajú nárok na pridelenie náhradného ubytovania a inej bytovej náhrady, 

čo bude uvedené aj v nájomnej zmluve. 

 

 

 

Čl.9 

Opakované uzavretie nájomnej zmluvy 

(1) Ak má nájomca ubytovacej jednotky záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je 

povinný najneskôr 60 kalendárnych dní pred uplynutím doby, na ktorú bola nájomná zmluva 

uzavretá, doručiť žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy spolu s dokladmi o tom, že 

spĺňa podmienky určené týmito Zásadami svojmu zamestnávateľovi, ktorý je povinný postupovať 

v zmysle čl. 6 týchto Zásad. Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa čl. 4.  

(2) Súhlas k opakovanému uzavretiu nájomnej zmluvy na nájom ubytovacej jednotky pre potreby 

škôl, školských zariadení a pre služobné účely pripraví právny referát pre rozhodnutie Výberovej 

komisie a starostu mestskej časti. 



 

 

 

Čl. 10 

Výška  nájomného za ubytovaciu jednotku 

 

(1) Výška nájomného sa stanovuje vo výške 11,-€  za m2 ubytovacej kapacity, mimo nákladov 

spojených s užívaním bytovej jednotky a poplatku za správu ubytovacej kapacity. 

 

(2) Mesačná výška  nájomného  za komplexnú ubytovaciu jednotku sa stanoví podľa rozlohy 

ubytovacej jednotky a to v členení: 

 

1- izbová ubytovacia jednotka       

2- izbová ubytovacia jednotka       

          

(3) Náklady spojené s užívaním ubytovacej jednotky budú určené konkrétne v nájomnej 

zmluve na základe výmery prenajatej ubytovacej jednotky.  

 

(4) Nájomné za parkovacie miesto v areáli objektu je vo výške  20,- €/ mesiac. 

 

(5) Nájomné za balkón ubytovacej jednotky 10,- €/mesiac. 

 

(6) Spôsob a lehota platenia nájomného  a služieb spojených s užívaním ubytovacej jednotky  

budú určené v nájomnej zmluve. 

 

 

Čl.11 

      Zánik nájmu ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských zariadení a pre služobné 

účely 

(1) Nájom ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských zariadení a pre služobné účely zaniká: 

a) uplynutím doby nájmu ak nebol uzavretý dodatok k nájomnej zmluve alebo nová nájomná 

zmluva s nájomcom na ďalšie obdobie,  

b) písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom, 

c) písomnou výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu,  

d) smrťou nájomcu, 

e)  ukončením pracovného pomeru  v škole, školskom zariadení, mestskej časti alebo v  
Mestskej polícii hl. mesta Bratislava.  

(2) Prenajímateľ môže nájom bytovej jednotky vypovedať z nasledujúcich dôvodov: 

a) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu ubytovacej jednotky tým, 

že nezaplatil včas predpísané nájomné alebo predpísanú úhradu za plnenie poskytované s 

užívaním bytovej jednotky za dlhší čas ako 3 mesiace, alebo tým, že prenechal ubytovaciu 

jednotku pre potreby škôl, školských zariadení a pre služobné účely alebo jej časť inému do 

podnájmu bez súhlasu prenajímateľa, 

b) nájomca alebo člen domácnosti hrubo poškodzuje ubytovaciu jednotku a jej príslušenstvo, 



 
spoločné priestory a spoločné zariadenia v ubytovacej jednotke pre potreby škôl, školských 
zariadení a služobné účely, 

c) nájomca bez súhlasu MČ Bratislava-Vrakuňa v ubytovacej jednotke ubytuje osoby, ktoré 
nie sú prihlásené za člena domácnosti  

d) nájomca nedodržiava a opakovane porušuje domový poriadok. 

 

(3) Nájom ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských zariadení a pre služobné účely sa 

končí uplynutím výpovednej doby, ktorá je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. 

(4) Nájomca je povinný sa vysťahovať z ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských 

zariadení a pre  služobné účely ak nájom zanikol, bez nároku na náhradu bytu, čo bude uvedené 

aj v nájomnej zmluve. 

(5) Nájomca je povinný najneskôr v deň skončenia nájmu odovzdať uvoľnenú ubytovaciu 

jednotku v stave, v akom ju protokolárne prevzal s prihliadnutím na opotrebenie, aké je obvyklé 

pri riadnom užívaní a údržbe, inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikne 

na predmete nájmu. Nájomca je zároveň povinný zabezpečiť na svoje vlastné náklady 

vymaľovanie ubytovacej jednotky jednotne bielou farbou tak, aby nedochádzalo k presvitaniu 

podkladovej farby. V prípade, ak nájomca neodovzdá uvoľnenú ubytovaciu jednotku v stave, v 

akom ju protokolárne prevzal s prihliadnutím, na opotrebenie obvyklé pri riadnom užívaní a 

údržbe alebo ak nájomca nezabezpečí vymaľovanie ubytovacej jednotky podľa predchádzajúcej 

vety má prenajímateľ právo uviesť uvoľnenú ubytovaciu jednotku do stavu zodpovedajúceho 

obvyklému opotrebeniu a zabezpečiť vymaľovanie ubytovacej jednotky bielou farbou a nájomca 

bude povinný nahradiť takto vynaložené náklady, čo bude dohodnuté aj v nájomnej zmluve.  

(6) Nájomca je povinný najneskôr v deň skončenia nájmu splatiť všetky svoje prípadné záväzky 

voči prenajímateľovi a správcovi ubytovacej jednotky. Pri ukončení nájomného vzťahu 

založeného je nájomca povinný uhrádzať nájomné a preddavky na plnenia spojené s užívaním 

ubytovacej jednotky až do doby odovzdania ubytovacej jednotky.  

 

(7) V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedenej ubytovacej 

jednotky neodsťahuje, správca zabezpečí vypratanie zariadenia ubytovacej jednotky súdnou 

cestou.  

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

(1) Výnimku z ustanovení týchto Zásad môže z dôvodu hodného osobitného zreteľa schváliť 

starosta mestskej časti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti u občana MČ Bratislava - Vrakuňa 

(ďalej len „občan mestskej časti“). 

 

(2) Starosta mestskej časti môže rozhodnúť o pridelení voľnej ubytovacej jednotky pre potreby 

škôl, školských zariadení a pre služobné účely v objekte na Čiližskej ul.  pre občana mestskej 

časti, ktorý sa ocitol v nepriaznivej situácii na nevyhnutný čas. Za mimoriadnu udalosť u občana 

sa považuje akútna strata bývania z dôvodu vyhorenia, vytopenia, poškodenia statiky bytu alebo 

domu a pod. Za nevyhnutný čas na pridelenie ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských 

zariadení a pre služobné účely sa považuje čas nevyhnutne potrebný na vyriešenie vlastnej bytovej 



 

situácie. Po uplynutí tejto doby je občan mestskej časti povinný uvoľniť pridelenú ubytovaciu 

jednotku. Pridelenie voľnej ubytovacej jednotky pre potreby škôl, školských zariadení a pre 

služobné účely z dôvodu mimoriadnej udalosti je vo výlučnej právomoci starostu mestskej časti. 

Ak v objekte nie je voľne dostupná ubytovacia jednotka, starosta nie je povinný občanovi takúto 

ubytovaciu jednotku poskytnúť. V prípade mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu sa postupuje 

v zmysle  Plánu evakuácie obyvateľov MČ Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

 

(3) Schválená výnimka nemôže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

(4) Na pridelenie školských UJ a služobných UJ nie je právny nárok. 

(5) Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa budú podrobnejšie upravené v zmluve o nájme 

ubytovacej jednotky vypracovanej právnym referátom miestneho úradu MČ Bratislava – 

Vrakuňa.  

(6) Tieto Zásady boli prerokované a schválené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa dňa  7.12.2021  

(7)  Tieto Zásady  nadobúdajú  účinnosť dňom  1.1.2022 

         V Bratislave dňa ........................................ 

 

       JUDr. Ing. Martin Kuruc 
                    Starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


