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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní 

   

                                                                berie na vedomie 

 

1. splnenie uznesení MZ č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 

141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 337/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 366/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 371/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021,383/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021, 384/XXII/2021 

zo dňa 07.12.2021, 385/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 387/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

388/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 389/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 390/XXII/2021 zo dňa 

07.12.2021,  391/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 392/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

393/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 394/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 396/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 397/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 398/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

399/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 400/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 401/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 402/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 404/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

405/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 406/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 407/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 408/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 409/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

410/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021 

 

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

16.04.2019, 85/VII/2019 zo dňa 25.06.2019, 121/IX/2019 zo dňa 24.09.2019,171/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, 278/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 306/XVII/2021 zo dňa 

16.02.2021, 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, 342/XX/2021 zo dňa 

29.06.201,  355/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 365/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021,367/XXI/2021 zo 

dňa 21.09.2021, 370/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 376/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 

386/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 395/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 403/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 

 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 269/XVII/2017 zo dňa 28.02.2017, 

65/IV/2019 zo dňa 16.04.2019, 141/X/2019 zo dňa 03.12.2019, 337/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 

366/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 371/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021,383/XXII/2021 zo dňa 

07.12.2021, 384/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021, 385/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

387/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 388/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 389/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 390/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021,  391/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

392/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 393/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 394/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 396/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 397/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

398/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 399/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 400/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 401/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 402/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

404/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 405/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 406/XXII/2021  zo dňa 

07.12.2021, 407/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 408/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 

409/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021, 410/XXII/2021  zo dňa 07.12.2021 
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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.

stavebný 

úrad 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 bola kladne 

prerokovaná urbanistická štúdia IBV Horné diely- Role. Čistopis bol zaslaný dňa 31.8.2020 Hlavnému mestu 

SR Bratislavy ako územnoplánovací podklad pre návrh zmien a doplnkov platnej celomestskej 

územnoplánovacej dokumentácie .Na lokalitu K bol vypracovaný návrh zadania Urbanistickej štúdie Horné diely 

- Role.   Lokalita E bola zahrnutá do výhľadovej etapy v Zmenách a doplnkoch č.1 Územného plánu zóny Horné 

diely  , vlastníci dotknutých pozemkov sa nedohodli a nesúhlasili s navrhovaným riešením                                                                                                                                                                                                                                                                    

vypúšťa sa zo sledovania 

V

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

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

Vrakuňa a v ostatných objektoch v správe resp. vlastníctve mestskej časti bol ukončený spoločnosťou 

ENGIE Services a.s. v decembri 2021.                                                                                                                

vypúšťa sa zo sledovania 

V

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.  V januári 2022 rokovanie so spoločnosťou Malý Dunaj 

Development, prebieha proces vydania územného rozhodnutia  na stavbu na Amarelkovej ul. v Bratislave a 

následne sa budú postupne riešiť dohodnuté procesy v súlade s podmienkami uznesenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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  

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  Audit stále prebieha                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. V  novembri MČ obdržala žiadosť záujemcu o nájom predmetného 

pozemku, v zmysle uvedeného a stanovených súťažných podmienok  bude vyhlásená súťaž na nájom, o čom 

bude záujemca vyrozumený o možnosti sa prihlásiť do súťaže.  Nakoľko sa na rokovanie MZ 15.2.2022 

predkladá nový návrh na vyhlásenie súťaže na nájom pozemku,  predmetné uznesenie sa vypúšťa zo sledovania                

V

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

 N 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.  Budúci predávajúci bol písomne vyzvaný, aby predložil  MČ 

približnú výšku kúpnej ceny.

O

2



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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. Pozemok bol na základe geometrického plánu zameraný, priame vytýčenie hraníc pozemkov v 

teréne, bude vyhlásená súťaž na nájom predmetného pozemku v súlade s uznesením.                                                                                                                                                                                                                                    

Ostáva v plnení. 

O

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  vzhľadom na pandemickú situáciu.  Nakoľko sa situácia 

ohľadne COVIDU-19 nezlepšila, rokovanie prebehne až po úplnom zlepšení pandémického stavu.                                                                                                                                                                                                                     

Ostáva v plnení. 

O

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.  Zmluva je v štádiu pripomienkovania s tým, že predávajúci súhlasil s posunom termínu úhrady 

kúpnej ceny do 28.2.2022. Odkúpenie NP premietnuté v rozpočte na rok 2022.                                                                                                                                                          

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. Vo veci zatiaľ nebolo vedené rokovanie                                                                                                                                                                                

Ostáva v plnení.

O

3



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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

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

nájomcu v nemeckom jazyku, predloží na podpis prenajímateľovi do 29.6.2021. Dodatok č. 1 podpísaný dňa 

28.6.2021, zverejnený dňa  06.07.2021 pod Ev. č. MČ: 146/2021. Architektonický návrh umiestnenia reklám v 

danej lokalite ako podklad na vyhlásenie súťaže na nájom RS sa bude riešiť najneskôr v apríli-máji 2022, 

nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvorené v termíne do 30.6.2022.                                                                                                                                                     

Ostáva v plnení 

O

O

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  

Architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite ako podklad na vyhlásenie súťaže na nájom RS sa 

bude riešiť najneskôr v apríli-máji 2022, nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvorené v termíne do 30.6.2022. Na 

rokovanie MZ 15.02.2022 predložený návrh na predĺženie doby nájmu na 9 rokov na BIGboard, s tým, že 

nájomca odstráni v stanovenom termíne 5 reklamných menších stavieb na území MČ Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                        

Ostáva v plnení                                    

odbor PaSM

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.

odbor PaSM

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

324 27.4.2021
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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  

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.Architektonický 

návrh umiestnenia reklám v danej lokalite ako podklad na vyhlásenie súťaže na nájom RS sa bude riešiť 

najneskôr v apríli-máji 2022, nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvorené v termíne do 30.6.2022.                                                                                                                                                         

Ostáva v plnení .                  

O

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. 

Architektonický návrh umiestnenia reklám v danej lokalite ako podklad na vyhlásenie súťaže na nájom RS sa 

bude riešiť najneskôr v apríli-máji 2022, nakoľko nájomné zmluvy sú uzatvorené v termíne do 30.6.2022.  

Žiadosť o predĺženie doby nájmu doručená dňa 9.12.2021.                                                                                                                                                       

Ostáva v plenní  

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

27.4.2021327 odbor PaSM

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.
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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 - prijaté uz. č. 360/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021                                                                                                                                                                                    

• Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022-2024 - prijaté uz. č. 

394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2022  - prijaté uz. č. 386/XXII/2021 zo dňa 

07.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• 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 - prijaté uz. č. 385/XXII/2021 zo 

dňa 07.12.2021                                                                                                                                                                               

vypustiť zo sledovania

V

342 29.6.2021 Oodbor PaSM 

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

veci financovania formou bankového  úveru. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 31.8.2021, zverejnená dňa 

2.9.2021 pod ev. č. MČ 174/2021, stavba evidovaná na LV č. 3995 pod V-29921/21. Nehnuteľnosť prevzatá do 

vlastníctva a správy MČ, prebieha príprava na rekonštrukciu pre účely zriadenia bytov. Príprava podkladov - 

žiadosť o zverenie pozemkov od hlavného mesta SR Bratislava do správy MČ. Žiadosť zaslaná listomm zo dňa 

15.12.2021 pod č. 2956/11358/2021, vyjadrenie od hlavného mesta doručené dňa 02.02.2022, že žiadosť č. 

47941/2022 o zverenie pozemkov bola prijatá a bude vybavovaná v zmysle interných pravidiel hlavného mesta 

SR Bratislava.                                                                                                                                                                  

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.  
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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  

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 odbor 

ŽP, VPS 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

365 21.9.2021

Ponuka na odpredaj studní v lesoparku Vrakuňa od spoločnosti ELIMA s. r. o., Bratislava, IČO: 46 380 884.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               schvaľuje 

zámer na odkúpenie nehnuteľností  v k. ú. Vrakuňa do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

1.	pozemok registra „C“ KN parc. č. 3899/7 vo výmere 33 m2,  druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 2326, na ktorom je postavená 

stavba STUDŇA č. 2, neevidovaná   na liste vlastníctva, za kúpnu cenu 15 000,00 Eur, 

2.	pozemok registra „C“ KN parc. č. 3899/8 vo výmere 31 m2, druh pozemku ostatná plocha, evidovaný na LV č. 2326, na ktorom je postavená 

stavba STUDŇA č. 3, neevidovaná  na liste vlastníctva, za kúpnu cenu 15 000,00 Eur, 

od   spoločnosti   ELIMA s. r. o.,  Drieňová  16160/1G,  821 01  Bratislava,  IČO:  46 380 884

s podmienkou, že majiteľ pozemkov zabezpečí zápis studní č. 2 a č. 3 ako stavieb na list vlastníctva, aby došlo následne k odkúpeniu pozemkov 

spoločne so studňami za uvedenú kúpnu cenu,

B/                                                             neschvaľuje

odkúpenie stavby súpisné číslo 8774, popis stavby STUDŇA č. 1, druh stavby – iná budova,  evidovanú na LV č. 2326, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúcu 

sa vo vrakunskom lesoparku, postavená na pozemku registra „E“ parc. č. 886/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverenom do správy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nakoľko nemá záujem o uvedenú stavbu,

C/		                                      		                  žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.	Zabezpečiť podpísanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ak sa vlastník pozemkov zaviaže, že zabezpečí zápis stavieb studní č. 2 a č. 3 na list 

vlastníctva.  

2.	Po zápise studní na LV predložiť návrh na schválenie odkúpenie pozemkov pod studňami č. 2 a č. 3 a studní č. 2 a č. 3 do vlastníctva mestskej 

časti. 

3.	Vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na odkúpenie nehnuteľností v súlade s bodom A/.

odbor PaSM 

Stanovisko spoločnosti zaslané listom č. 3259/9259/2021 zo dňa 14.10.2021, prevzatý 18.10.2021,spoločnosť 

oznámila písomne, že akceptuje náš záujem o studňu č. 2 a č. 3, prebieha príprava konania na zápis studní ako 

stavieb na LV.                                                                                                                                                                                                                                      

3/ Prostriedky v rozpočte budú vyčlenené po vysporiadaní zapisu stavieb.                                                        

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  

366 21.9.2021

A/ Vyhodnotenie súťaže na nájom časti  pozemku  registra „C“ KN parc. č.  3899/6  v lesoparku, evidovaný  na LV č. 

1095,   k. ú. Vrakuňa, na umiestnenie predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových 

aktivít s občerstvením – pozmeňujúci návrh.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

	

                                                                    schvaľuje 

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

-	60 % výška ponúknutej ceny za nájom pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne stanovená,

-	40 % vizualizácia dočasnej mobilnej stavby  - predajného stánku  a  popis činnosti,   

odbor PaSM

Súťažiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže boli písomne vyrozumení o jej zrušení a o možnosti sa prihlásiť do novej 

súťaže, ktorá bola vyhlásená dňa  18.10.2021 v termíne od 20.10.2021 do 25.11.2021 v súlade so znením 

podmienok schválených MZ. Do súťaže bol doručený dňa 22.11.2021 len jeden súťažný návrh, ktorý bude 

vyhodnotený určenou komisiou dňa 7.12.2021.  Vyhodnotenie súťaže bolo dňa 19.1.2022, zápisnica o 

vyhodnotí súťaže zverejnená na www.vrakuna.sk dňa 20.1.2022. Plnenie v uznesení č. 367. vypúšťa sa zo 

sledovania.

V

1./ Súťažiaci, ktorí sa prihlásili do súťaže boli písomne vyrozumení o jej zrušení a o možnosti sa prihlásiť do 

novej súťaže, ktorá bola vyhlásená dňa  18.10.2021 v termíne od 20.10.2021 do 25.11.2021 v súlade so znením 

podmienok schválených MZ. Do súťaže bol doručený dňa 22.11.2021 len jeden súťažný návrh, ktorý bude 

vyhodnotený určenou komisiou dňa 7.12.2021.  2/ Nájomná zmluva TUTO s.r.o. bola vypovedaná, výpoveď zo 

dňa 14.10.2021 prevzatá dňa 21.10.2021, výpovedná doba do 31.12.2021. Nájomca písomne oznámil, že 

akceptuje výpoveď a postupne predajný stánok odstráni z pozemku v lesoparku. Nájomca TUTO odstránil 

stánok z lesoparku, ukončený zmluvný vzťah k 31.12.2021.  Vyhodnotenie súťaže bolo dňa 19.1.2022, 

zápisnica o vyhodnotí súťaže zverejnená na www.vrakuna.sk dňa 20.1.2022. Príprava návrhu nájomnej zmluvy 

a upresnenie lokality umiestnenia predajného stánku v lesoparku.                                                                                                                                                                     

ostáva v sledovaní.

O367 21.9.2021

B/ Vyhodnotenie súťaže na nájom časti  pozemku  registra „C“ KN parc. č.  3899/6  v lesoparku, evidovaný  na LV č. 1095,   k. ú. Vrakuňa, 

na umiestnenie predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             schvaľuje 

1.)	zrušenie súťaže schválenej uznesením č.353/XX/2021 z 29.06.2021 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 vyhlásenej dňa 23.7.2021,                             

2.)  vyhlásenie novej súťaže v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 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 dočasnej mobilnej stavby  - 

predajného stánku s občerstvením so vstupom z Brezovej ulice v Bratislave, a so súťažnými podmienkami: 

Lokalita: 

-	umiestnenie stánku po pravej strane od rozhľadne (vyhliadkovej veže), 

-	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, 

-	výška nájmu sa bude upravovať jeho zvýšením o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok oficiálne vyhlásenú Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky ,

-	k súťažnému návrhu pripojiť referencie o doterajšej činnosti v oblasti gastronomických služieb,

-	nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vybudovanie kanalizačnej prípojky, resp. žumpy,  prípojky elektriny a vody z Brezovej ulice po 

vydaní príslušného stavebného povolenia, ktoré po ukončení doby nájmu zostanú vo vlastníctve mestskej časti, 

-	nájomca zabezpečí starostlivosť o čistotu a poriadok pri predajnom stánku,  v susednom altánku a v jeho bezprostrednom okolí,   

-	predaj jednoduchého streetfoodového jedla na recyklovanom riade,

-	realizovať separáciu odpadu na vlastné náklady,

-	poskytovanie služieb občanom pre športové aktivity.

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

-	60 % výška ponúknutej ceny za nájom pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálne stanovená,

-	40 % vizualizácia dočasnej mobilnej stavby  - predajného stánku  a  popis činnosti,   

B/                                                               žiada    

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

1.	Zrušiť súťaž  a vyhlásiť novú súťaž v súlade s bodom A/. 

2.	Vypovedať nájomnú zmluvu č. 49/2018 zo dňa 11.7.2018 so spoločnosťou TUTO s. r. o., Novozámocká 47, 946 51 Nesvady, IČO: 53 617 622, 

nakoľko účel nájmu nie je v súlade s hygienickými predpismi. 

Predložené súťažné návrhy prehodnotí komisia zložená z poslancov:                         

PhDr. Stanislav Bruna, Mgr. Zuzana Magálová, Andrej Ravasz, Ing. Tomáš Galo, Ing. Michal Hrapko, ktorí vyberú najlepší súťažný návrh a 

odporučia starostovi uzavrieť s vybraným uchádzačom zmluvu o nájme v súlade s bodom A/. 

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  

370 21.9.2021

Ponuka na výmenu, odpredaj alebo dlhodobý prenájom pozemkov  v lokalite na Brezovej ulici v Bratislave za lesoparkom, k. ú. 

Vrakuňa, od vlastníkov v zastúpení spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a. s., Pažického 6178/1A, 

Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               berie na vedomie

ponuku spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a. s., Pažického 6178/1A, Bratislava v zastúpení vlastníkov 

pozemkov registra „C“ KN evidovaných na:

LV č. 4718 - parc. č. 3899/12, 3899/53, 3899/55 celkom o výmere 4103 m2,

LV č. 3163 – parc. č. 3899/49, 3899/54, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3914/1, 3914/2, 3915, 3916 o výmere 

celkom 10 785 m2,

LV č. 3225- parc. č. 3899/32, 3899/51, 3899/52, 3900, 3901,3902 o celkovej výmere 12 363 m2,

LV č. 3258 -  parc. č. 3898/14, 3898/15, 3898/16, 3899/10, 3899/11, 3899/25, 3899/26, 3899/50, o celkovej výmere  17 673 m2,

v lokalite na Brezovej v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 

B/				                      odporúča

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi

1.	Rokovať s vlastníkmi pozemku parc. č.  3899/50 o výmere 13 360 m2, evidovaný na LV č. 3258, ktorý susedí bezprostredne s 

pozemkami lesoparku v správe mestskej časti o možnosti prenájmu na rozšírenie plôch na šport a rekreáciu a o výške ceny za nájom. 

Predložiť informáciu o tomto rokovaní na rokovanie miestneho zastupiteľstva v decembri 2021.

2.	Požiadať hlavné mesto SR Bratislava ako vlastníka pozemkov tvoriacich lesopark o nájom, resp. odkúpenie pozemkov registra „C“ 

KN parc. č. 3898/16 o výmere 1612 m2  a 3898/15 o výmere 1821 m2, evidované na LV č. 3258 vo vlastníctve Ľuboša Valacha a 

Kataríny Valachovej, ktoré tvoria súčasť občanmi užívanej časti lesoparku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava. 

odbor PaSM
Stanovisko MZ a vyjadrenie MČ odoslané spoločnosti listom č. 2157/5869/2021 dňa 15.10.2021 poštou. 

Rokovacie konania v prípade záujmu.  ostáva v konaní.
O

371 21.9.2021

Návrh na vyhlásenie zámeru  na  nájom stavby  na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave,

 k. ú. Vrakuňa,  LV č. 1095,  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,   zverenej do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa,  pre školské zariadenie od 01.09.2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje  

v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie zámeru na nájom nehnuteľnosti - 

stavby  na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave, druh stavby – iná stavba a  pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3607/3 

o výmere 1032 m2 pod stavbou a parc. č. 3607/1 – dvor o výmere 4251 m2, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  evidované na LV č. 

1095, k. ú. Vrakuňa, pre účely školských zariadení  od 01.09.2022,  formou obchodnej verejnej súťaže, 

B/	                              			                        žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

predložiť na schválenie súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

v decembri 2021.

odbor PaSM

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže budú predložené na rokovanie MZ december 2021.  Vyhlásená 

obchodná verejná súťaž v zmysle uznesenia č. 395 zo dňa 7.12.2021.                                                                                                     

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  

376 21.9.2021

Návrh na schválenie dohody o povolení 150-eurových mesačných splátok dlhu vo výške 2 044,71 eur vzniknutého z 

nezaplateného nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 38, Bratislava a odpustenie úrokov z omeškania z tohto 

dlhu manželom Eduarda a Alžbety Eisnerovým, bytom: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/					  schvaľuje

návrh na schválenie dohody o povolení 150-eurových mesačných splátok dlhu vo výške 2 044,71 eur vzniknutého z 

nezaplateného nájomného v nájomnom byte na Stavbárskej 38, Bratislava a odpustenie úrokov z omeškania z tohto dlhu 

manželom Eduarda a Alžbety Eisnerovým, bytom: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava

B/                                                                žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

podpísať  dohodu  o splátkach v zmysle schváleného uznesenia a podpísanú ju zverejniť na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.

odbor 

ekonomický 

Nájomca dohodu nepodpísal, príprava na vymoženie pohľadávky súdnou cestou.                                                                                                              

Ostáva v plnení
O

383 7.12.2021

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

Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                      berie  na  vedomie

písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 21.09.2021.

kontrolórka 

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

čl. 5 bod 15.                                                                                                                                                                                                                                                                             

vypustiť zo sledovania                

V

384 7.12.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                berie na vedomie

1.	splnenie uznesení MZ č.: 256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 315/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 343/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 353/XX/2021 

zo dňa 29.06.2021, 354/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 357/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 358/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 359/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 360/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 361/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 363/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 364/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021,368/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 369/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 372/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 373/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 374/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 375/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 377/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 378/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 379/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 380/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 381/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 382/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021

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, 278/XVI/2020 zo dňa 

08.12.2020, 306/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021, 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 29.06.201,  355/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021, 365/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 366/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 367/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 370/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 371/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 376/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 

3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 256/XVI/2020 zo dňa 08.12.2020, 315/XVIII/2021 zo dňa 27.04.2021, 343/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021, 353/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 354/XX/2021 zo dňa 29.06.2021, 357/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 358/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 359/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 360/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 361/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 363/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 364/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021,368/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 369/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 372/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 373/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 374/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 375/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 377/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 378/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 379/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 380/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021, 381/XXI/2021 zo dňa 

21.09.2021, 382/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021

4.	zrušenie uznesenia: 362/XXI/2021 zo dňa 21.09.2021

OVV Úloha splnená, vypustiť 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  

385 7.12.2021

Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – 

kontrola príjmov a výdavkov za rok 2020 v Základnej škole Žitavská 1, Bratislava.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                        berie  na  vedomie

1.	Správu číslo 6/2021 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  –  kontrola príjmov a výdavkov za rok 2020 v Základnej škole Žitavská 1 Bratislava.

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

B/                                                                 žiada

Mgr. Helgu Kováčovú, riaditeľku

zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich 

plnenia v súlade s vydaným „Príkazom riaditeľky školy č. 1/2021 na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam príjmov a 

výdavkov za rok 2020 v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 

12.11.2021.“

kontrolórka

Kontrola bola vykonaná v súlade § 20 ods. 5 písm. a) zákona číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),  čl. VI ods. 1 písm. a) “Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava–Vrakuňa,“ a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na  II. polrok 2021, 

schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 337/XX/2021 zo dňa 

29.06.2021                                                                                                                                                                    

vypustiť zo sledovania            

V

386 7.12.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2022.

                                           

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                  

A/                                                         schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2022. 

B/                                                           poveruje

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

vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.

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 2021 - bude predložená 15.02.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2021 - bude predložená 15.02.2022.                .                                                                                                                                                                                              

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021.                                                                                                                                                                                                               

• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2021.                                                           

• Kontrola   inventarizácie majetku,  záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2021 v rozpočtovej 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa -  Materská škola Kaméliová ul. č. 

10, Bratislava.                                                                                                                                                                                                            

ostáva v plnení      

O

387 7.12.2021

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

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                  schvaľuje

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

neskorších predpisov odmenu za obdobie január –november 2021  v sume 15 %  zo súčtu mesačných platov za toto obdobie.

zástupkyňa p. 

Schwartzová 

odmena vyplatená v mesiaci december 2021                                                                                                                   

vypustiť zo sledovania               
V

388 7.12.2021

Návrh termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ 						schvaľuje 

harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2022 so začiatkom o 8,30 hod. 

nasledovne: 

-	15. februára 2022

-	26. apríla 2022

-	28. júna 2022

-	20. septembra 2022

-	13. decembra 2022

B/ 						    žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2022.

OVV
Harmonogram zverejnený na webovej stránke  dňa 15.12.2021 Úloha splnená.                                         

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

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

389 7.12.2021

Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.09.2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

	

                                                              berie na vedomie

Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.9.2021.

odbor 

ekonomický 

 Úloha splnená,                                                                                                                                                                                            

vypúšťa sa zo sledovania
V

Návrh na predaj hmotného investičného majetku  - bytu č.411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176,              na 

Stavbárskej  ulici č. 36 v Bratislave, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so 

sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava.

       Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vrakuňa v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a majetkom vlastným, chválené uznesením MZ Bratislava-Vrakuňa 

č.397/2012 zo dňa 11.12.2012 v platnom znení a Zakladateľskej listiny spoločnosti.

A/                                                             schvaľuje        

predaj hmotného investičného majetku – bytu č. 411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176, na Stavbárskej ulici č. 36 v 

Bratislave, s príslušným podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a 

spoluvlastníckym podielom k pozemkom parc. č. 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5 vo výške 

4028/947741, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 

Bratislava navrhovateľovi s najvyššou ponukou  p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 82107 Bratislava, na 

základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle platnej legislatívy, za kúpnu cenu 50 000.- €. V prípade straty záujmu ďalšiemu 

záujemcovi v poradí. 

B/                                                             odporúča

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

spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 Bratislava rozhodnutím jediného spoločníka 

vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať dňa  08.12.2021 o 9.00 hod. v sídle 

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

Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje:

predaj hmotného investičného majetku – bytu č. 411-B, v bytovom dome, súpisné číslo 5176, na Stavbárskej ulici č. 36 v 

Bratislave, s príslušným podielom na spoločných častiach spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a 

spoluvlastníckym podielom k pozemkom parc. č. 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5 vo výške 

4028/947741, ktorého vlastníkom podľa LV č. 3491 je SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o., so sídlom Bebravská 34, 821 07 

Bratislava  navrhovateľovi s najvyššou ponukou p. Peter Nittnaus a manž. Katarína, Hradská 41, 821 07 Bratislava, na 

základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle platnej legislatívy, za kúpnu cenu 50 000, 00 €.  V prípade straty záujmu 

ďalšiemu záujemcovi v poradí.

Spokojné 

bývanie 
390 7.12.2022

Rozhodnutie jediného spoločníka bolo prijaté 8.12.2021, následne bola uzatvorená kúpna zmluva medzi 

predávajúcim SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o. a Peter Nittanaus a manž. Katarína, ktorá bola predložená na 

vklad do katastra nehnuteľností dňa 30.12.2021. 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  

391 7.12.2021

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021.

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                         schvaľuje

1.I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa pre rok 2021 podľa predloženého materiálu v celkovej výške 

príjmov 13 866 182 € a výdavkov  13 647 842 € s rozpočtovým prebytkom 218 340 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh     na I. zmenu rozpočtu 2021

Príjmy rozpočtu			

PRÍJMY SPOLU	                            11 270 747	                        13 954 063	                       13 866 182

Bežné príjmy	                                  10 380 397	                         10 908 757	                       11 145 090

Kapitálové príjmy                              225 000	                              734 968	                            547 082

Finančné operácie príjmove              665 350	                          2 310 338	                         2 174 010

			

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh   na I. zmenu rozpočtu 2021

Výdavky rozpočtu 			

VÝDAVKY SPOLU	                         11 270 747	                         13 954 063	                        13 647 842

Bežné výdavky                               10 142 047                  	      10 987 647	                         11 126 201

Kapitálové výdavky	                           915 200	                          2 739 849	                           2 284 370

Finančné operácie výdavkové	          213 500                            	226 567	                               237 271

			

Výsledok hospodárenia	                               0	                               0	                                       218 340

 

2.zapojenie rezervného fondu mestskej časti vo výške 83 174 € na financovanie odstránenia havarijného stavu v objektoch 

základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

B/                                                                        žiada 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 

1.Rozpísať I. zmenu  rozpočtu  na rok 2021 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                          T: 31.12.2021

2.Zabezpečiť v roku 2021 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.	      T: 31.12.2021                                                                                                                                                  

odbor 

ekonomický 
 Úloha splnená .Vypúšťa sa zo sledovania V
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

   1. Zmluva s občianskym združením ŠK Vrakuňa so  sídlom Poľnohospodárska 2, Bratislava bola podpísaná dňa 17.12.2021, zverejnená dňa 

21.12.2021 pod č. 235/2021.                                                                                                                                                                           2. 

Zmluva s občianskym združením Odyseus so sídlom Tomášikova 26, Bratislava bola podpísaná dňa 17.12.2021, zverejnená 21.12.2021 pod č. 

236/2021.                                                                                          3. Zmluva s občiansky združením Box Club Slovakia Bratislava, so sídlom 

Hradská 31/A, Bratislava bola podpísaná 20.12.2021, zverejnená 21.12.2021 pod č. 237/2021.                                                            4. Zmluva s 

občianskym združením Gobola Gym G.G., so sídlom Vŕbová 4, Bratislava bola podpísaná dňa 23.12.2021, zverejnená dňa 23.12.2021 pod č. 

239/2021.                                                                        5.  Zmluva s občianskym združením Skupina historického šermu SIC so sídlom 

Čučoriedkova 15, Bratislava bola podpísaná dňa 04.01.2022, zverejnená dňa 04.01.2022 pod č. 5/2022.                                                                                 

6. Oznámenie o neschválení dotácie pre občianske združenie HBK Vrakuňa so sídlom Rajecká 38, Bratislava bolo zaslané dňa 13.12.2021, č. 

3299/11228/2021/ŠKS/IW, prevzaté dňa 17.12.2021.       Vypúšťa sa zo sledovania                        

V

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                           schvaľuje

1.	dotáciu vo výške 13 000 € na finančné krytie materiálno-technického vybavenia športového areálu a zabezpečenie základných podmienok pre športovú činnosť 

klubu, nákup materiálno technologického zabezpečenia a prevádzkové náklady (elektrina, plyn, internet, ekonomické služby, poplatky SFZ a telocvične), 

občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zastúpenému Andrejom Ravaszom a Jakubom 

Morávekom, štatutárnymi zástupcami, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022, na základe žiadosti č. k. 3300/9742/2021/ŠKS/IW, zo dňa 

19.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh. 

2.	dotáciu vo výške 1 000 €  na zabezpečenie znižovania rizík spojených s užívaním drog v lokalite Stavbárska ulica okolie Pentagonu:  zber použitých striekačiek, 

poskytovanie zdravotníckeho materiálu, distribúcia a likvidácia použitých ihiel, materiál pre klientov (injekčné striekačky, tehotenské testy, kondómy, obväzy a pod.), 

materiál na upratovanie (odpadkové vrecia, rukavice, metly, lopaty, hrable, zberače na odpad a pod.), prevádzkové náklady, občianskemu združeniu ODYSEUS, so 

sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, zastúpenému Mgr. Dominikou Jašekovou,  štatutárnou zástupkyňou,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 

2022  na základe žiadosti  č. k. 3333/10074/2021/ŠKS/IW, zo dňa 27.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

3.	dotáciu vo výške 500 €  na zabezpečenie XVII. Ročníka „Memoriálu Štefana Matejčíka“ v boxe na nákup medajlí, trofejí, vlajok pre pozvaných zahraničných hostí, 

na ubytovanie a stravu pre cca 30 ľudí, občianskemu združeniu Box Club Slovakia Bratislava, so sídlom Hradská 31A, 821 07 Bratislava, zastúpenému Martinom 

Straszerom,  štatutárnym zástupcom,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 na základe žiadosti  č. k. 3352/10075/2021/ŠKS/IW, zo dňa 

27.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh.

4.	dotáciu vo výške 500 € ako pokračovanie projektu „Deti z ulice do telocvične“ na materiálno-technické vybavenie telocvične (športové pomôcky a oblečenie), 

rekonštrukcia ringu, odmeny pre trénerov, občianskemu združeniu Gobola Gym G. G., so sídlom Vŕbová 4, 821 07 Bratislava, zastúpenému Mgr. Luciou 

Bombilajovou, štatutárnou zástupkyňou, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022, na základe žiadosti č. k. 3363/10171/2021/ŠKS/IW, zo dňa 

29.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh. 

5.	dotáciu vo výške 3 000 € na realizáciu Stredovekého festivalu Vrakuňa ako pokračovanie kultúrneho podujatia druhého ročníka Stredovekých osláv (šermiarske a 

dobové hudobné vystúpenia a súťaže v Lesoparku, ceny pre súťažiacich, technické zabezpečenie podujatia, dobové rekvizity a historická výzdoba areálu, kulís pre 

súboje a divákov), skupina historického šermu SIC, so sídlom, Čučoriedková 15, 821 07 Bratislava, zastúpená Róbertom Martinom Hudecom, Petrom Hricákom, 

Petrom Horváthom, štatutárnymi zástupcami, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022, na základe žiadosti č. k. 3421/10612/2021/ŠKS/IW, zo dňa 

29.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa s podmienkou doplnenia chýbajúcich povinných príloh pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

B/                                                             neschvaľuje

dotáciu na nákup materiálneho zabezpečenia a ostatné náklady (ekonomické služby, prenájom telocvične, poplatky, opravy),  občianskemu združeniu HBK Vrakuňa, 

so sídlom Rajecká 38, 821 07 Bratislava, zastúpenému Andrejom Ravaszom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022, na 

základe žiadosti č. k. 3299/9741/2021/ŠKS/IW, zo dňa 19.10.2021, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

C/                                                                 žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1.	V prípade schválenej dotácie nad 5 000,- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie 

povinnosť:

a)	predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania 

daňového priznania,

b)	odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2022 prijímateľom dotácie na najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

2.	V prípade schválených dotácií preukázať vecné zhodnotenie použitia finančných prostriedkov na vykonanú činnosť v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s dopadom na mestskú časť.

392 7.12.2021 odbor ŠKaSV
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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  

393 7.12.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/					        schvaľuje

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021 zo dňa 7.12.2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

B/					          žiada

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.	vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021 zo dňa 7.12.2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

2.	zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021 zo dňa 7.12.2021 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor 

ekonomický 
VZN č. 2/2021 zverejnené a vyhlásené 9.12.2021. Vypúšťa sa zo sledovania V
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                                                 Príloha 2. - Prehľad uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebné obdobie 2018- 2022.
Číslo 

UZ
zo dňa  Gescia Termín Spôsob plnenia/priebeh plnenia STATUS  

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022-2024.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                            berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na rok 2022 a nasledujúce roky 2023-2024

B/                                                                  schvaľuje

1.	rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2022 v príjmovej a výdavkovej  časti vo výške 11 672 916 € vrátane 

jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to: 

Ukazovateľ	                                              Rozpočet 2022

Bežné príjmy	                                           11 006 686

Bežné výdavky	                                      10 650 878

Výsledok bežného rozpočtu	                     355 808

Kapitálové príjmy                                       273 050 

Kapitálové výdavky                               	   703 080

Výsledok kapitálového rozpočtu	           -430 030

Finančné operácie príjmove	                     393 180

Finančné operácie výdavkové	                318 958

Výsledok finančných operácií	                   74 222

Príjmy celkom	                                        11 672 916

Výdavky celkom	                                   11 672 916

Výsledok hospodárenia celkom	            0

2.	rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na rok 2022

3.	dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške do 22 000 € 

na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu

4.	zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 175 000 € na financovanie kúpy priestorov na Toplianskej ulici, 

rekonštrukciu školnícke bytu v objekte na Železničnej ulici a rekonštrukciu  komunikácie na Borovicovej ulici.

C/                                                               berie na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2023 a 2024 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/                                                                      žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 

vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 správcom jednotlivých rozpočtových  prostriedkov v 

termíne do 31.01.2022. 

E/                                                              splnomocňuje 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.	Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  

o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:

a)	presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia    celkové príjmy a výdavky,

b)	povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.

2.	Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.

394 7.12.2021
odbor 

ekonomický 

Rospis rozpočtu na rok 2022 vykonaný 13.1.2022                                                                                                        

A/ Odborné stanovisko predložené v zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov - splnené.  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  

395 7.12.2021

Návrh súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom stavby na Vážskej 32, súpisné číslo 

5011 v Bratislave a prináležiacich pozemkov, k. ú. Vrakuňa, pre účely školských zariadení od 01.09.2022.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                   schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti  - stavby  na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave, druh 

stavby – iná stavba a  pozemku registra „C“ parc. č. 3607/1 – dvor o výmere 4251 m2, druh pozemkov zastavaná plocha a 

nádvorie, ktorý tvorí dvor prináležiaci k stavbe,   vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 72/91 zo dňa 13.11.1991,  evidované na LV č. 1095,  k. ú. Vrakuňa, pre účely škôl a 

školských zariadení od 01.09.2022 na dobu určitú v trvaní 20 rokov a to v súlade so schválenými podmienkami, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia,  

B/				                               žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1.	Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v zmysle schválených súťažných podmienok. 

2.	Po vyhodnotení súťaže predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva schválenie víťaza súťaže.

3.	Menovať komisiu v zložení: Ing. Zuzana Schwartzová – predseda, členovia: PhDr. Eva Samolejová,  Mgr. art. Jana 

Némethová, JUDr. Ing. Marek Zajíček,  Mgr. Anna Murcinová.

Príloha k uzneseniu  - podmienky obchodnej verejnej súťaže

odbor PaSM

Súťaž vyhlásená dňa 8.12.2021. Boli doručené súťažné návrhy, ktoré budú menovanou komisiou vyhodnotené a 

predložený víťaz súťaže na rokovanie MZ dňa 15.02.2022.                                                             Ostavá v 

plnení

O

Uznesením MZ vyjadrilo nesúhlas s predĺžením doby nájmu a odsúhlasilo vyhlásenie OVS na nájom stavby 

Vážska 32 v Bratislave. Vyjadrenie žiadateľovi zaslané listom č. 2953/10414/2021 zo dňa 14.12.2021, prevzaté 

dňa 20.12.2021.                                                                                                                                           vypúšťa 

sa zo sledovania

V

Žiadosť Súkromného slovanského gymnázia o predĺženie zmluvy o nájme priestorov na Vážskej 32 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, 821 07 Bratislava, predĺženie doby  nájmu nebytových priestorov v stavbe súpisné číslo 5011 na Vážskej 

32 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidovanej na LV č. 1095,                                   vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 

v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  v súlade so zmluvou o nájme č. 352/2012 v prospech  súčasného nájomcu 

Súkromné gymnázium Vážska ul. č. 32, 821 07 Bratislava, IČO: IČO: 30 805 473,  za účelom výchovno-vzdelávacieho 

procesu pre žiakov osemročnej a štvorročnej formy štúdia, za týchto podmienok:

-	doba nájmu  do 31. augusta  2025, 

-	ročný nájom 17,00 Eur/m2 s účinnosťou od 01.09.2022,

-	nájomca bude povinný pred podpísaním dodatku k zmluve uhradiť všetky prípadné nedoplatky z nájomného a poplatkov za 

služby spojené s užívaním priestorov v termíne do  31.03.2022,  

Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:

-	nájomca vložil do rekonštrukcie a úprav objektu na Vážskej 32 počas celkovej doby nájmu od roku 2012 vlastné finančné 

prostriedky, nakoľko bol objekt v zlom technickom stave,

-	výchovnovzdelávací  proces je priamo prepojený s učebňami, učiteľmi, personálom,  školskou jedálňou, športovou 

činnosťou a históriou od roku 1993 so Súkromnou základnou školou                              na Vážskej 34 v Bratislave v nájme 

spoločnosti Edux, s.r.o. Bratislava, ktorá má uzatvorenú dobu nájmu do 31.8.2025,

-	študenti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tvoria viac ako 30 % zo všetkých študentov,  

B/				                      odporúča

JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi

Uzatvoriť dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

V prípade ak nájomca dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov v súlade  s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote 

do  31.03.2022,  toto uznesenie stratí platnosť

7.12.2021396 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  

397 7.12.2021

Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu zóny Horné Diely. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                             berie na vedomie

Súhlasné stanovisko Okresného úradu Bratislava z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Horné 

Diely, zn. OU-BA-OVBP3-2021/28484 zo dňa 20.10.2021 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

                      

B/                                                                schvaľuje

1.	Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné Diely.

2.	Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......2021,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej  dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné Diely.“

C/                                                                žiada

JUDr.Ing.Martinovi Kurucovi, starostovi

1.	vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021 č. ......2021,  ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územnoplánovacej  dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné Diely.“

2.	zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2021 č. ......2021,  ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územnoplánovacej  dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Horné Diely“  na  úradnej 

tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

3.	zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle ustanovení § 28 zákona č 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

stavebný úrad Splnené, vypúšťa sa zo sledovania V

398 7.12.2021

Zásady o podmienkach prideľovania ubytovacích jednotiek v objekte ubytovne Čiližská pre potreby škôl, školských 

zariadení a služobné účely.

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 spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bebravská 34, 821 07 Bratislava

právny referát úloha splnená,  nie je tam v uznesení už žiadna podmienka. 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  

400 7.12.2021

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/			                                             schvaľuje

   

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre 

opatrovateľskú službu s účinnosťou od 01.01.2022.

B/                                                                     žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

zverejniť Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre 

opatrovateľskú službu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

odbor ŠKaSV

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov boli  zverejnené na webovom sídle mestskej časti dňa 08.12.202  za stanovených podmienok.                                                                                                                                                                                                                 

Vypúšťa sa zo sledovania

V

Zabezpečenie stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poberajúcim 

predčasný invalidný alebo starobný dôchodok. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/			                                         schvaľuje

alternatívny spôsob zabezpečenia stravovania obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

poberajúcim predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok v reštauračných zariadeniach:

 

1.	Tipe, s.r.o. (Ryba), Majerská 1, Bratislava 

2.	Reštaurácia Piváreň Hron, Dudvážska 5, Bratislava 

3.	Reštaurácia Pod Agátom, Poľnohospodárska 113, Bratislava

4.	Reštaurácia Kráľovský dvor, Dvojkrížna 1/A, Bratislava

za nasledovných podmienok:

1.	doba trvania zmluvy najviac na jeden rok, 

2.	obedy pozostávajú z polievky a hlavného jedla,

3.	predmetom zmluvy je záväzok poskytovať stravovanie vo forme vydávania obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,

4.	dôchodcovia sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, invalidného alebo starobného dôchodku,

5.	objednávateľ bude uhrádzať počet vydaných obedov v súhrne v plnej výške stravnej jednotky  a to na základe dodávateľom 

vystavenej faktúry doručenej objednávateľovi,

6.	dodávateľ sa zaväzuje dodať obedy v predpísanej kvalite a množstve,

7.	dodávateľ zodpovedá za kvalitu, hygienickú nezávadnosť a predpísanú hmotnosť obedov,

s tým, že:

•	zároveň bude pokračovať výdaj stravy v objekte na Toplianskej ul. č. 5, Bratislava podľa zmluvných podmienok do 

31.10.2024,

•	stravník je povinný do 25-teho dňa  v predchádzajúcom mesiaci nahlásiť na referát sociálnych služieb  spôsob stravovania 

na nasledujúci mesiac, 

B/                                                                                žiada 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

uzatvoriť zmluvu o zabezpečení stravovania s reštauračnými zariadeniami za podmienok uvedených v bode A/ tohto 

uznesenia.

              Termín: do 31.12.2021

399 7.12.2021 odbor ŠKaSV
Zmluvy s reštauračnými zariadeniami boli podpísané a zverejnené dňa 31.12.2021 za stanovených podmienok.                                                                                                                                                      

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  

401 7.12.2021

Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom – Luxstore s.r.o., rajecká 26, Bratislava 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                               schvaľuje

zľavu vo výške 0 % z pohľadávky evidovanej k 31.10.2021 voči Luxstore s.r.o., Rajecká 26, Bratislava za nájom nebytových 

priestorov

                                                                         

a 

uzatvorenie dohody k zostatku po zľave v 12-tich mesačných splátkach z pohľadávky k 31.10.2021 vzniknutej z 

nezaplateného nájomného za prenájom nebytových priestorov.

B/					            žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

schválenú zmenu výšky príjmov z nájomného zohľadniť v rozpočte mestskej časti na rok 2021

odbor 

ekonomický 
Úloha splnená, zmluva podpísaná. Vypúšťa sa zo sledovania V

402 7.12.2021

Žiadosť Richarda Malárika o refundáciu vložených investícií do predmetu nájmu na ZŠ Železničná 14 v Bratislave.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                  schvaľuje                                                                                                                                                                                                                  

v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.3.2008 s nájomcom Richardom 

Malárikom, Bratislava, zápočet vložených finančných prostriedkov a  zhodnotenie formou úpravy prenajatých priestorov v 

objekte Základnej školy na Železničnej ul. 14 v Bratislave pre účely prevádzky fittnes, posilňovne a predaja doplnkov výživy  

a to bezodplatným užívaním priestorov v dobe od 01.01.2022 do 30.6.2022 a ukončením doby nájmu k 30.6.2022 s 

podmienkou, že po ukončení doby nájmu nájomca odovzdá  priestory v stave zodpovedajúcom ich zhodnoteniu a nebude od 

prenajímateľa vyžadovať inú refundáciu vynaložených nákladov súvisiacich s predmetom nájmu, 

  B/                                                                   žiada

 JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

 Uzatvoriť dohodu o späť vzatí výpovede z nájomnej zmluvy a zabezpečiť uzatvorenie  dodatku 

  k nájomnej zmluve v súlade s bodom A/ uznesenia.

odbor PaSM

Dohoda o späťvzatí a dodatok k nájomnej zmluve č. 1/2008 podpísaný dňa 31.1.2022, zverejnený na www. 

https://zszelba.edupage.org/ dňa 31.1.2022 pod č. 6/2022 a 7/2022.                                                                         

vypúšťa sa zo sledovania 

V

403 7.12.2021

Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom ,,Miestna knižnica Vrakuňa“ v rámci výzvy s kódom IROP-PO7-

SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 

– 19.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                                                        schvaľuje

1.	predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok za účelom realizácie projektu: „Miestna knižnica Vrakuňa“ v rámci 

výzvy s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75  zameranej na  podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti 

s pandémiou COVID-19

2.	spolufinancovanie projektu z rozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa vo výške 5%  z celkových 

oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t. j. vo výške:  cca 2 551,00 EUR.

odbor RRRSaP

Projekt ,,Miestna knižnica Vrakuňa´´ bol zaslaný na schválenie dňa 25.11.2021.                        Momentálne 

prebieha administratívna kontrola zo strany RO.                                                                                                            

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  

404 7.12.2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava za 

školský rok 2020/2021

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                            schvaľuje 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021. 

B/                                                               žiada

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

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

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka ZŠ 

Rajčianska

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Rajčianska 3, Bratislava 

za školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 2021.       Vypúšťa sa zo 

sledovania

V

405 7.12.2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, Bratislava za 

školský rok 2020/2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021, 

B/                                                                   žiada

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

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

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka ZŠ 

Železničná

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Železničná 14, Bratislava 

za školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 2021.       Vypúšťa sa zo 

sledovania

V

406 7.12.2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, žitavská 1, Bratislava za školský 

rok 2020/2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

 A/                                                                  schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Žitavská 1,                     821 07  

Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021, 

B/                                                                     žiada

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

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

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka ZŠ 

Žitavská

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Žitavská 1, Bratislava za 

školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 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  

407 7.12.2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava za 

školský rok 2020/2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                            schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Bodvianska 4,                821 07  

Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021, 

B/                                                                              žiada

Mgr. Ivetu Stranovskú, riaditeľku Materskej školy, Bodvianska 4, 821 07  Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach z materskej školy na obvyklom mieste a 

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka MŠ 

Bodvianska 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Bodvianska 4, 

Bratislava za školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 2021.       

Vypúšťa sa zo sledovania

V

408 7.12.2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, Bratislava za 

školský rok 2020/2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                  schvaľuje 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021. 

B/                                                       žiada

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

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

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka MŠ 

Kaméliová

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kaméliová 10, Bratislava 

za školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 2021.       Vypúšťa sa zo 

sledovania

V

409 7.12.2021

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20, Bratislava za 

školský rok 2020/2021.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/                                                                schvaľuje 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20,   821 07  Bratislava v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2020/2021, 

B/                                                                    žiada

Miroslavu Koprdovú, riaditeľku Materskej školy, Kríková 20, 821 07  Bratislava 

zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach z materskej školy na obvyklom mieste a 

webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2021. 

riaditeľka MŠ 

Kríková

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Kríková 20, Bratislava za 

školský rok 2020/2021 bola uverejnená na aj webovej stránke školy 21. 12. 2021.       Vypúšťa sa zo 

sledovania

V

22



                                                 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  

410 7.12.2021

Správa o účasti poslancov na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 

rokovaniach komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a radách školy 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti

Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

                                                        berie  na  vedomie

predloženú správu o účasti poslancov na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na 

rokovaniach komisií zriadeným Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na radách základných a 

materských škôl.

OVV - komisia 

mandátová 
Úloha splnená . Vypúšťa sa zo sledovania V
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