
 
      Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

Šíravská 7, 821 07  Bratislava 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                 
 

VYHLÁSENIE ZÁMERU 

 
 

             Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  predkladá na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

dňa 28.6.2022 

 

V súlade s § 9a ods.  8  písm.  e)  a  ods. 9 písm. c)  zákona   zák.  č.  138/1991 Zb. o  majetku  

obcí  v  znení  neskorších  predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa:  

  
1. Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o predaj časti 23 m2 pozemku registra 

„E“ parc. č.721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa 

a pričlenenie k jej pozemku registra „C“ KN parc. č. 1824/8. 

 

2. Žiadosť RNDr. Marcely Dlugošovej, Bratislava o nájom časti pozemku registra „E“ 

parc. č. 721/415, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave,  k. ú. Vrakuňa, na  dlhodobý 

nájom pre parkovanie vozidla a prístupu ZŤP. 

 
3. Návrh na nájom časti pozemkov registra „C“  parc. č. 491/120, evidované na LV č. 3919 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE 

s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov na Rajeckej ul. č. 34, 36, 38 za účelom zriadenia prístupovej rampy do 

vchodu domu   na Rajeckej č. 34 v Bratislave. 

 

4. Žiadosť spoločnosti HYPO – STAV, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 851 821 o odkúpenie, 

resp. dlhodobý prenájom transformátorovej stanice na Majerskej ulici v Bratislave – pri 

zbernom dvore Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa. 

 

5. Žiadosť nájomcu euroAWK, spol. s  r.o., Bratislava, IČO: 35 808 683 o predĺženie doby 

nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na 

umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 149/2018. 

 

6. Žiadosť nájomcu NUBIUM, s. r. o., Bratislava, IČO: 47 545 674 o predĺženie doby 

nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na 

umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 150/2018. 

 

7. Žiadosť nájomcu ISPA, spol. s  r.o., Bratislava, IČO: 31 328 717 o predĺženie doby 

nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na 

umiestnenie dvoch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 154/2018. 

 

8. Žiadosť nájomcu JEZET reklamná agentúra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 763 205 

o predĺženie doby nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie dvoch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. 

MČ: 151/2018. 

 



9. Žiadosť nájomcu Akzent BigBoard, a.s., Bratislava, IČO: 44 540 957 o predĺženie doby 

nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. v Bratislave na 

umiestnenie troch reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 148/2018. 

 

10. Žiadosť nájomcu ARTON s.r.o., Žilina,  IČO: 31 595 154 o predĺženie doby nájmu časti 

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

šiestich reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. č. MČ: 152/2018. 

 

11. Žiadosť nájomcu GRYF reklamné štúdio, s. r. o., Žilina-Bytčica,  IČO: 45 939 187, 

o predĺženie doby nájmu časti stavby  - oplotenia pri ŠK Vrakuňa na Dvojkrížnej ul. 

v Bratislave na umiestnenie šiestich reklamných panelov v zmysle zmluvy o nájme ev. 

č. MČ: 153/2018. 

 

 

 

 

Prípadné námietky môžete uplatniť najneskôr deň pred termínom zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 

Bratislava.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          JUDr. Ing. Martin Kuruc 

                                                                                                          starosta  
 

 

 

 

 

 

v  Bratislave, dňa 03.06.2022 

 

 

 

 

Vyvesené: 03.06.2022 

Zvesené:   .................. 


