
Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

160/XI 16.02.2016

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                              berie  na  vedomie
písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 08.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016

V
178/XII/2016             
z 26.04.2016

- -

161/XI 16.02.2016

Priebežná kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti    Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                         berie na  vedomie
Správu č. 8/2015 z priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-
Vrakuňa za 1. rok volebného obdobia 2014-2018.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016

V
178/XII/2016                   
z 26.04.2016

- -

162/XI 16.02.2016

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2010-2014 a 2014-2018. Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie: 1. splnenie uznesení MZ č.: 427/2013 zo dňa 12.02.2013, 20/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 27/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 58/V/2015 zo 
dňa 28.04.2015, 63/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 68/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 69/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 70/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 71/V/2015 zo 
dňa 28.04.2015, 72/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 95/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 100/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 101/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 
117/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 časť A/ a C/ bod 1.,2.,3, 124/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 126/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 128/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 130/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 133/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 134/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 135/X/2015 zo dňa 
08.12.2015,136/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 137/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 138/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 139/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 140/X/2015 zo 
dňa 08.12.2015, 141/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 142/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 143/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 144/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
145/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 147/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 148/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 151/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 152/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 153/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 155/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 156/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 158/X/2015 zo dňa 08.12.2015.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 45 zo dňa 8.3.2011, 112 zo dňa 21.6.2011, 113 zo dňa 21.6.2011, 119/2011 zo dňa 16.8.2011, 260/2012 zo dňa 
15.05.2012, 295/2012 zo dňa 19.6.2012, 327/2012 zo dňa 18.9.2012, 343/2012 zo dňa 18.9.2012, 405/2012 zo dňa 11.12.2012, 459/2013 zo dňa 23.04.2013, 
464/2013 zo dňa 23.04.2013, 615/2014 zo dňa 4.2.2014, 618/2014 zo dňa 4.2.2014, 623/2014 zo dňa 4.2.2014, 643/2014 zo dňa 14.4.2014,  649/2014 zo 
dňa 14.4.2014, 650/2014 zo dňa 14.4.2014, 683/2014 zo dňa 24.6.2014, 684/2014 zo dňa 24.6.2014, 715/2014 zo dňa 16.9.2014, 716/2014 zo dňa 
16.9.2014, 717/2014 zo dňa 16.9.2014,723/2014 zo dňa 16.9.2014,739/2014 zo dňa 28.10.2014,740/2014 zo dňa 28.10.2014, 742/2014 zo dňa 28.10.2014, 
25/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 77/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 80/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 
89/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 105/VIII/2015 zo dňa 20.08.2015, 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 116/IX/2015 zo dňa 
22.09.2015, 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 132/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 146/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 149/X/2015 
zo dňa 08.12.2015, 150/X/2015 zo dňa 08.12.2015,  154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 08.12.2015.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: MZ č.: 427/2013 zo dňa 12.02.2013, 20/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 27/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 
58/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 63/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 68/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 69/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 70/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 
71/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 72/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 95/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 100/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 101/VI/2015 zo dňa 
23.06.2015, 117/IX/2015 zo dňa 22.09.2015 časť A/ a C/ bod 1.,2.,3, 124/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 126/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 128/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 129/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 130/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 133/X/2015  zo  dňa 08.12.2015, 134/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 135/X/2015 
zo dňa 08.12.2015,136/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 137/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 138/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 139/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
140/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 141/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 142/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 143/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 144/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 145/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 147/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 148/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 151/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 152/X/2015 zo 
dňa 08.12.2015, 153/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 155/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 156/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 158/X/2015 zo dňa 08.12.2015.
B/ ruší časť B/ a v časti C/ bod 4.  uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti  117/IX/2015 zo dňa 22.09.2015.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016

V
178/XII/2016             
z 26.04.2016

- -

163/XI 16.02.2016

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                               berie  na  vedomie
Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 predloženú v súlade s 
ustanovením  § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016

V
178/XII/2016          
z 26.04.2016

- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

164/XI 16.02.2016

Kontrola dodržiavania časových termínov pri predkladaní materiálov do Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti 
Bratislava–Vrakuňa za II. polrok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                                        berie  na  vedomie
1. Správu o výsledku  kontroly  dodržiavania časových termínov pri predkladaní materiálov do Miestneho zastupiteľstva 
mestskej  časti Bratislava–Vrakuňa za II. polrok 2015 číslo 1/2016.
2. Prijaté  opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam: dodržiavania časových termínov pri 
predkladaní materiálov do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za II. polrok 2015.
B/                                                                žiada               
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zabezpečiť dodržiavanie vydaného opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam: dodržiavania 
časových termínov pri predkladaní materiálov do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za II. polrok 
2015.                                               Termín:  úloha stála

úloha stála                                                                                                                    
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016
V

178/XII/2016             
z 26.04.2016

- -

165/XI 16.02.2016

Kontrolu vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                berie na vedomie
Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2015 číslo 2/2016.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016

V
178/XII/2016              
z 26.04.2016

- -

166/XI 16.02.2016

Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na 
Bebravskej 34 v Bratislave.                                                                                                                                                                                                         
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v dňoch 01.10.2015 - 30.10.2015 na dlhodobý prenájom 
„Zdravotného strediska – polikliniky“, nachádzajúceho sa na Bebravskej 34 v Bratislave, súpisné číslo 8850, evidovanej na 
LV č. 3017, k. ú. Vrakuňa a to v súlade s  časťou 5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky, bod 5.16. oznámenie o 
vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, v ktorom si vyhlasovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu 
zmluvy súťaž zrušiť.

Uznesením sa zrušila vyhlásená obchodná verejná súťaž.                                                                                      
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016                             - 
uznesením zrušená VOS schválená uz. č. 116/IX/2015                                                                                    
- uz. č.184/XII/2016 schválený nájom a správa ZS pre 

SPOBY, zmluva o komplexnom nájme č. 99/2016 
uzatvorená 22.06.2016, zverejnená 24.06.2016 

V
178/XII/2016            
z 26.04.2016

- -

167/XI 16.02.2016

1. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na 
Bebravskej 34 v Bratislave.                                                                                                                                                                                                       
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                                                                                     
žiada  Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku o odovzdanie podkladov na prípravu podnikateľského plánu na prenájom 
Zdravotného strediska Bebravská a to najmä: zmluvy o prenájme priestorov, plány budovy, zásady spolupodieľania sa iných 
vlastníkov na prevádzke, opravách a rekonštrukcii budovy a finančných operácií -  príjmov a výdavkov týkajúcich sa tohto 
objektu za roky 2014 a 2015.                                                                                                                                                                                                                                                         
T: 20.3.2016
2. Ing. Adamovú Janu, konateľku Spokojného bývania, s. r. o.
a) vypracovať ponuky pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa na správu zdravotného strediska so zadefinovaním predmetu 
činnosti a cenou za túto činnosť.                                                                                                                                                      
T: 01.04.2016
b) vypracovať podnikateľský plán spoločnosti v súlade s odporúčanými podmienkami prenájmu.                                                   
T: 31.03.2016

√ Nájom a správa zdravotného strediska Bebravská 1, s 
vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.   

schválená uzn. č. 184/XII/2016 zo dňa 26.4.2016. Odbor 
právny a SNM pripravuje všetky podklady, dodávateľské 

zmluvy, plány objektu, odpočty médií k 31.5.2016.   Odpočty 
médií budú vykonané k dátumu 30.6.2016, nakoľko dôjde k 
odovzdaniu ZS do správy s účinnosťou od 1.7.2016.  MČ 

požiadala hlavné mesto listom č. 6294/62/2016 doručeným 
02.06.2016 o dlhodobý nájom pozemkov pod ZS a popri ZS.  

Zmluva o komplexnom nájome č. 99/2016 podpísaná  dňa 
22.06.2016.                                                                                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                            
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016           
z 27.09.2016

- -

168/XI 16.02.2016

Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže a schválenie dlhodobého prenájmu zdravotného strediska na 
Bebravskej 34 v Bratislave.                                                                                                                                                                                                         
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní  berie na vedomie doručenú petíciu občanov za 
záchranu Zdravotného strediska Bebravská.

 Uznesením č. 166/XI/2016 zo dňa 16.02.2016 bolo 
schválené zrušenie obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016   

V
178/XII/2016           
z 26.04.2016

- -

169/XI 16.02.2016

Návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje
Výberovú komisiu na určenie poradia v návrhu plánu rekonštrukčných prác v zložení:  Michal Hrapko, Ladislav Kugler, 
Milan Šindler, Zuzana Schwarzová,Marek Zajíček
B/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
predložiť návrh plánu rekonštrukčných prác a obnovy vybratých miestnych komunikácií na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu.

materiál bol  predmetom rokovania MZ dňa 26.04.2016, 
prijaté uznesenie 183/XII/2016                                                       

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                         

uz. č. 183/XII/2016 schválený úver vo výške 1 mil. €, 
vrátané jednotlivých komunikácií. Zmluva o 
termínovanom úvere č. 443/2016 podpísaná 

27.06.2016

V
199/XIV/2016                 

z 28.6.2016
- -
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170/XI 16.02.2016

Návrh na prijatie dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje  Výberovú komisiu na vyhodnotenie predložených indikatívnych ponúk zo strany bankových inštitúcií v 
zložení: Michal Behúň, Stanislav Bruna, Ľubomír Czaja
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. osloviť min. 3 banky na predloženie indikatívnej ponuky na poskytnutie dlhodobého úveru za účelom financovania 
rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií s maximálnou lehotou splatnosti 15 rokov. Hodnota úveru bude max. do 
výšky 
1 000 000 €,
2. predložiť materiál o vyhodnotení indikatívnych ponúk bánk k poskytnutiu úveru 
na základe odporúčania zriadenej komisie na schválenie miestnemu zastupiteľstvu.

B/ 1. MČ oslovila 4 banky na predloženie indikatívnej ponuky- 
splnené.                                                                                                                                    

B/2. Materiál o vyhodnotení indikatívnych ponúk bánk k 
poskytnutiu úveru predložený na rokovanie MZ dňa 

26.04.2016. MZ uznesením 183/XII/2016 dňa 26.4.2016 
schválilo prijtie úveru  na rekonštrukciu a obnovu miestnych 

komunikácií do výšky 1 mil. €, s lehotou splatnosti 10 rokov od 
VUB, a.s..                                                                                                                               

vypustené zo sledovania                                                                      
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                                                                    

uz. č. 183/XII/2016 schválený úver vo výške 1 mil. €.  
Zmluva o termínovanom úvere č. 443/2016 podpísaná 

27.06.2016

V
199/XIV/2016                 

z 28.6.2016
- -

171/XI 16.02.2016

Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. B) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie   uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 352/2015 - Zasadnutie dňa 10.12.2015. 
B/ súhlasí  s návrhom zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení : „ z 
výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet 
Bratislavy a 50% pre rozpočty mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy 
a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí ; príjem mestským 
častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného 
počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku podľa osobitného predpisu 152a) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, 
ktoré zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, 
Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z 
celkovej sumy 1 950 000,- Eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie.
C/ žiada   JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zaslať výpis z uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.                                                                              
Termín : po podpise uznesenia

výpis z uznesenia zaslaný dňa  01.03.2016
      pod č.: 711/2385/2016/VV/SD

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016                

výpis uznesenia zaslaný listom č. 
711/2385/2016/VV/SD dňa 09.03.2016

V
178/XII/2016            
z 26.04.2016

- -

172/XI 16.02.2016

Schválenie sobášnej miestnosti. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                                                                                   
A/ruší  miestnosť číslo dverí 120 nachádzajúcu sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 
ul. č. 7,  Bratislava, ako miesto slúžiace na výkon sobášnych  aktov.                                                                                                                                 
B/ schvaľuje  miestnosť č. dverí 2 nachádzajúcu sa v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
polyfunkčný objekt na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B Bratislava – Vrakuňa, ako miesto slúžiace na výkon sobášnych aktov. 

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016  

V
178/XII/2016                
z 26.04.2016

- -

173/XI 16.02.2016

Doplnenie parkovacej politiky – úprava zásad pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovanie.                                                                                                                                                                              
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                     schvaľuje  Dodatok č. 1 k 
Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s doplnením 
nového bodu č. 8 v znení:  „Parkovacia komisia má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť výnimku pre udelenie 
vyhradeného parkovacieho miesta. Túto výnimku je možné navrhnúť len na uliciach, kde nie je naplnené kvôtum 50% 
obsadenosti vyhradených miest a musí to odsúhlasiť starosta.“

Dodatok č.1 k Zásadám pre vydávanie bol podpísaný dňa 
19.02.2016 a zverejnený na webovej stránke MČ.                                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016                          

uz. č. 177/XII/2016 bola schválená redakčná úprava 
uznesenia. Redakčné oznámenie o oprave chyby v dodatku 

č. 1 podpísané a zverejnené 13.06.2016.  

V
178/XII/2016              
z 26.04.2016

- -

174/XI 16.02.2016

Návrh na odvolanie a voľbu nového člena – neposlanca z radov občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do 
komisie pre kultúru a školstvo pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.                                                                                                                                                                         
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A/  schvaľuje odvolanie  Mariany Behúňovej, členky – neposlankyne z radov občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do 
komisie pre kultúru a školstvo pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa                                                                                                                                                                           
B/ volí Mgr. Moniku Juckovú za členku – neposlankyňu komisie pre kultúru a školstvo z radov občanov mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 178/XII/2016  z 26.04.2016                                            

uznesenie schválené v súlade s čl. 4 "Postavenie a 
náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa" schválené uz. č. 
8/II/2014  a na základe uznesenia č. 52/2016 Komisie 

pre kultúru a školstvo  zo dňa 08.02.2016                

V
178/XII/2016               
z 26.04.2016

- -

Prijaté uznesenia č. 160/XI/2016  - č. 174/XI/2016   - celkom prijatých 15 uznesení
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

175/XII 26.04.2016

Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa za rok 
2015 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie  na  vedomie
Správu o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa za rok 2015.

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016

V
199/XIV/2016                   

z 28.6.2016
- -

176/XII 26.04.2016

Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 /ústne/. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní  berie  na  vedomie
Informáciu o bezpečnostnej situácii v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016

V
199/XIV/2016               

z 28.6.2016
- -

177/XII 26.04.2016

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva m. č. Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie  na  vedomie písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovania Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo dňa 16.02.2016.
B/ schvaľuje redakčnú úpravu  uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 173/XI/2016 zo 
dňa 16.02.2016 v znení:
Doplnenie parkovacej politiky – úprava zásad pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovanie. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám pre vydávanie 
povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa dopĺňajú nasledovne: 
Komisia schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 126/IX/2015 zo dňa 
22.09.2015 má vo výnimočných prípadoch možnosť navrhnúť výnimku pre udelenie vyhradeného parkovacieho miesta. Túto 
výnimku je možné navrhnúť len na uliciach, kde nie je naplnené kvórum 50% obsadenosti vyhradených miest a musí to 
odsúhlasiť starosta.

Redakčné oznámenie o oprave chyby v Dodatku č. 1 k 
Zásadám pre vydávanie povolenia na vyhradenie park. 

miesta MČ BA Vrakuňa podpísaný a zverejnený na 
webovej stránke MČ 13.06.2016.                                     

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                    

Redakčné oznámenie o oprave chyby v dodatku                   
č. 1 podpísané a zverejnené 13.06.2016                

V
199/XIV/2016                  

z 28.6.2016
- -

178/XII 26.04.2016

Kontrola  plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva m.č.Bratislava- Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní  berie na vedomie                                                                                                                                              
1. splnenie uznesení MZ č.: 427/2013 zo dňa 12.02.2013, 649/2014 zo dňa 14.4.2014, 742/2014 zo dňa 28.10.2014, 25/III/2015 zo dňa 
27.01.2015, 77/VI/2015 zo dňa 23.06.2015,  116/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 160/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 161/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016,162/XI/2016 zo dňa 16.02.2016,163/XI/2016 zo dňa 16.02.2016,164/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 165/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 166/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 168/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 171/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 172/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 173/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 174/XI/2016 zo dňa 16.02.2016.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 45 zo dňa 8.3.2011, 112 zo dňa 21.6.2011, 113 zo dňa 21.6.2011, 119/2011 zo dňa 
16.8.2011, 260/2012 zo dňa 15.05.2012, 295/2012 zo dňa 19.06.2012, 327/2012 zo dňa 18.09.2012, 343/2012 zo dňa 18.09.2012, 
405/2012 zo dňa 11.12.2012, 459/2013 zo dňa 23.04.2013, 464/2013 zo dňa 23.04.2013, 615/2014 zo dňa 4.2.2014, 618/2014 zo dňa 
4.2.2014, 623/2014 zo dňa 4.2.2014, 643/2014 zo dňa 14.4.2014,  650/2014 zo dňa 14.4.2014, 683/2014 zo dňa 24.6.2014, 684/2014 zo 
dňa 24.6.2014, 715/2014 zo dňa 16.9.2014, 716/2014 zo dňa 16.9.2014, 717/2014 zo dňa 16.9.2014, 723/2014 zo dňa 16.9.2014, 
739/2014 zo dňa 28.10.2014, 740/2014 zo dňa 28.10.2014, 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 80/VI/2015 zo 
dňa 23.06.2015, 89/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 105/VIII/2015 zo dňa 20.08.2015, 115/IX/2015 zo dňa 
22.09.2015, 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 132/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 146/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 149/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 150/X/2015 zo dňa 08.12.2015,  154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 167/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 169/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 170/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 427/2013 zo dňa 12.02.2013, 649/2014 zo dňa 14.4.2014, 742/2014 zo dňa 
28.10.2014, 25/III/2015 zo dňa 27.01.2015, 77/VI/2015 zo dňa 23.06.2015,  116/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 160/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 161/XI/2016 zo dňa 16.02.2016,162/XI/2016 zo dňa 16.02.2016,163/XI/2016 zo dňa 16.02.2016,164/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 165/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 166/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 168/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 171/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 172/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 173/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 174/XI/2016 zo dňa 16.02.2016.

vypustené zo sledovania                                                                                                                                                 
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016

V
199/XIV/2016                

z 28.6.2016
- -

179/XII 26.04.2016
Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní schvaľuje
Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, podpísané, účinné 

26.04.2016 a zverejnené na webovej stránke MČ.                                                                                                                         
vypustené zo sledovania                                                                                                                 

uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                  

V
199/XIV/2016                  

z 28.6.2016
- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

180/XII 26.04.2016

Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/  berie  na  vedomie
1. Správu o výsledku  finančnej kontroly č. 3/2016 – kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu  mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa za rok 2015.
2. Prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia.
B/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na  odstránenie nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich plnenia.

Na základe kontrolných zistení a odporúčaní oprávnenej osoby 
povinný orgán listom   č. 792/2758/2016/PRED/TO zo dňa 

22.03.2016  vydal  6 opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. V súlade s § 20 

ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 o finančnej kontrole a 
audite   písomný zoznam splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku  v súlade s vydanými opatreniami vydanými listom č. 
792/2758/2016/PRED/TO zo dňa 22.3.2016 určené v termíne 

do  28.02.2017.                                                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                                                                    
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                  

V
199/XIV/2016                    

z 28.6.2016
- -

181/XII 26.04.2016

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o 
výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015 – vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015, za účelom 
zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania poslancov zo dňa 01.10.2012.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie  na  vedomie 
1. Správu  č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe 
predchádzajúcej kontroly č. 4/2015.
2. Prijaté opatrenia na  nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku – kontrola plnenia prijatých opatrení 
ku kontrolným zisteniam – odmeny poslancov, vrátane termínov ich plnenia.
B/ odporúča  JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi navyše vyplatené odmeny poslancom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vo výške 190 € postupne vysporiadať  pri vyplácaní odmien v priebehu II. štvrťroku 2016.

Na základe kontrolných zistení a odporúčaní oprávnenej osoby, 
povinný orgán listom   č. 879/4870/2016/PRED/TO zo dňa 

08.04.2016  vydal  2 opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov.  V súlade s § 20 ods. 4 písm. b) zákona číslo 
357/2015 o finančnej kontrole a audite  písomný zoznam 

splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku  v súlade s opatreniami 

vydanými listom č. 879/4870/2016/PRED/TO zo dňa 
08.04.2016 určené v termíne do 30.09.2016. Navyše vyplatené 

odmeny 3 poslancom vo výškje 190 € boli vysporiadané vo 
vyúčtovaní za mesiac 4/2016.                                                                            

vypustené zo sledovania                                                             
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                  

V
199/XIV/2016                  

z 28.6.2016
- -

182/XII 26.04.2016

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania - úveru.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní berie na vedomie
Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k dodržaniu podmienok na prijatie  návratných zdrojov 
financovania – úveru.

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016

V
199/XIV/2016                

z 28.6.2016
- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

ponechať v plnení O26.04.2016

Schválenie prijatia dlhodobého bankového úveru na financovanie rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikucií m. č. Bratislava-
Vrakuňa. 
Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje prijatie termínovaného úveru  maximálne do výšky 1 000 000,- € (slovom: jeden milión €) s lehotou splatnosti 10 rokov od 
Všeobecnej úverovej banky a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155, DIČ: 2020411811 na financovanie rekonštrukcie a 
obnovy miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zabezpečenie úveru „Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke 
a Blankozmenkou“
B/schvaľuje Obnovu miestnych komunikácií v m.č. Bratislava-Vrakuňa podľa poradia
(Por.č.; Názov komunikácie; Návrh  realizácie; Predpokladaná suma; Plocha m2; Poznámka)
1. Bodliaková - Obnova povrchu komunikácie= 25 000 EUR= 766m2  
2. Podbeľová-  Obnova povrchu komunikácie= 35 000 EUR= 1430 m2 
3. Hrušovská- Obnova povrchu komunikácie=350 000 EUR= 8800 m2 
4. Priehradná -Obnova povrchu komunikácie=300 000 EUR=11675m2 = 2017 real.
5. Ráztočná-chodník  Dobudovať chodník=  4 050 EUR = 162 m2 
6. Ráztočná - Obnova kom. k nástupisku= 4 000 EUR = 176 m2  
7. Čiernovodská-chod. - Dobudovať chodník=  2 500 EUR = 88 m2 
8. Poľnohospodárska -Obnova povrchu komunikácie 1700 m2; Lokálna oprava chodníkov+Dobudovanie chodníka = 45m2 =150 000 
EUR 
9. Železničná -Vybudovanie parkoviska= 53 500 EUR = 788 m2 
10. Železničná - Obnova povrchu komunikácie+ chodníka =75 950 EUR=- 1040 m2 
Spolu: 1 000 000 EUR; 26 670 m2 
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu,
1) uzavrieť zmluvu o termínovanom úvere  a dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke,
2) vyhlásiť verejné obstarávanie na obnovu schválených komunikácií,
3) vysporiadať komunikácie, ktoré nie sú v správe ani v majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa návrhu nižšie uvedenej tabuľky:
Návrh obnovy povrchu komunikácií v MČ Bratislava -Vrakuňa na komunikáciách, ktoré nie sú v správe ani majetku MČ BA- 
Vrakuňa po vysporiadaní
(Por.č.; Názov komunikácie; Návrh  realizácie; Predpokladaná suma; Plocha m2)
1. Levanduľová - Obnova povrchu komunikácie = 65 200 EUR= 1034 m2
2. Marhuľová; Krokusová; Jeseniova;Margaretová - Obnova povrchu komunikácie= 416 900 EUR = 6617 m2
3. Platanová - Obnova povrchu komunikácie = 120 900 EUR= 1919 m2
4. Ostružinová - Obnova povrchu komunikácie =65 000 EUR= 1031m2
5. Ihličnatá -Obnova povrchu komunikácie =311 570 EUR= 4582 m2
6. Podpriehradná - Obnova povrchu komunikácie = 195 700 EUR = 3106 m2
  Spolu:  1 175 270 EUR; 18 289m2
4) Zaradiť do plánu obnovy komunikácie podľa nižšie uvedenej tabuľky:
Návrh  na obnova povrchu komunikácii, v správe MČ Bratislava -Vrakuňa v nasledujúcom období
(Por.č.; Názov komunikácie; Návrh  realizácie; Predpokladaná suma; Plocha m2)
1. Mostná - Obnova povrchu komunikácie=134 064 EUR= 2128 m2
2. Kosodrevinová - Obnova povrchu komunikácie= 203 805 EUR = 3235 m2
3. Majerská - Obnova povrchu komunikácie = 557 172  EUR = 8844 m2
4 Skoroceľová - Obnova povrchu komunikácie = 78 120 EUR= 1240 m2
  Spolu:  973 161EUR; 15 447m2
D/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu predložiť poslancom miestneho zastupiteľstva správu o čerpaní úveru a realizácii obnovy 
jednotlivých komunikácií, 
E/ žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku zohľadniť schválenú výšku úveru v zmysle bodu A/ v rozpočte MČ Bratislava-Vrakuňa 

B/Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  v roku 2016 zrealizovala obnovu povrchov 
komunikácii  financovaných z úveru na základe vysúťažených súm VO:                                                                                                                                                                           

1. Bodliaková 9 400  EUR= 766m2 
2. Podbeľová 20 000 EUR= 1430 m2 

3. Hrušovská108 496,56 EUR= 8800 m2 
4. Ráztočná-chodník  3411,07 EUR = 143 m2 

5. Ráztočná - Obnova kom. k nástupisku  3989,00 EUR = 176 m2  
6. Čiernovodská-chodník  2 077,49 EUR = 81 m2 

7. Poľnohospodárska  1700 m2; Lokálna oprava chodníkov+Dobudovanie 
chodníka = 45m2 = 45 000 EUR 

8. Železničná - 1.etapa 23 000 EUR = 1040 m2                                              
9.Železničná -2.etapa 52 934 EUR=2430m2                                                                           

10.Mostná - 49 000,51 EUR = 2166 m2                                                              
SPOLU:317 308,63 EUR                                                                                                                                                                            

Obnova povrchov komunikácie na ul. Priehradná a vybudovanie parkoviska na 
ul. Železničná v plnení. V roku 2017 boli zrealizované obnovy povrchov 

komunikácii:                                                                                                                                       
1.Kosodrevinová -1245m2=72970,80EUR                                                                                                       

2.Majerskká -4500m2=83190,00Eur                                                                                                      
B/9 k vybudovaniu parkoviska na ul. Železničná vypracovaná PD s 

predpokladom realizácie jar 2017.                                                                                                
C1/Dňa 27.6.2016 uzatvorená Zmluva o termínovanom úvere č.443/2016/UZ 

medzi MČ Bratislava-Vrakuňa a VÚB, a.s. vo výške                                                                               
1 mil. € na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.                                                                                                                                             

(prijatie termínovaného úveru a jeho čerpanie v rámci kapitálového rozpočtu 
zapracované v I. zmene rozpočtu na rok 2016  schválenej uz. MZ č. 

210/XIV/2016 dňa 28.6.2016).  Verejné obstarávanie na obnovu a rekonštrukciu 
komunikácií vyhlásené do 18.5.2016                                                                                                                                                                                                                           

C2/ Formou EKS zrealizované verejné obstarávanie na obnovu komunikácie 
okrem bodu B/4-Priehradná a B/9 Železničná.

Cez Vestník VO ako podlimitná zákazka ul. Hrušovská.                                                     
                  D/Správa o čerpaní úveru a realizácii obnovy jednotlivých 

komunikácií  predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 13.12.2016 
ako informatívny materiál č. 2.  Informácia o stave čerpania bankového úveru 
VÚB, a.s. na rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa                                                                       
E/ Výška prijatých úverových prostriedkov použitých v roku 2016 na 

rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií premietnutá v rozpočte mestskej 
časti na rok 2016 (zostatok nevyčerpaných úverových prostriedkov bude použitý 
na financovanie pokračujúcej obnovy komunikácií v roku 2017  v zmysle plánu -  

schválené v rozpočte na rok 2017).                                                                                                                                                                                                    
zostáva v plnení  k 27.06.2017

183/XII O
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

184/XII

Nájom a správa zdravotného strediska Bebravská 1, s vytvorením sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa - dlhodobý nájom objektu „Zdravotné stredisko – poliklinika“, spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom a 
zakladateľom je M.Č. Bratislava-Vrakuňa
nájomcovi: SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o; Toplianska 5, 821 07 Bratislava; zastúpený:  Janou Adamovou, konateľkou; IČO: 35 
815 239;zapísaný v obchodnom registri O.S. Bratislava I.,oddiel: Sro, vložka 24426/B
 Objekt je vedený Okresným úradom Bratislava, Odborom katastrálnym, na LV č. 3017, k. ú. Vrakuňa, okres Bratislava II, obec BA - m. 
č. Vrakuňa konkrétne:
budova súpisné č. 8850 evidovaná ako objekt Zdravotné stredisko - poliklinika, druh stavby iná budova, nachádzajúcej sa v Bratislave na 
pozemkoch parc. č. 3690/3, 3690/5, 3690/8, evidované na LV 1095 k. ú. Vrakuňa a na pozemkoch parc. č. 3690/4, 3690/6, 3690/7, ktoré 
nie sú evidované na liste vlastníctva.
 Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
- spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená 27.6.2001 zakladateľskou listinou dňa 17.01.2001 ako správca majetku v správe 
alebo vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
- jediný spoločník Mestská časť Bratislava-Vrakuňa od 27.06.2001
- predmet činnosti  spoločnosti na výkon správy v súlade s obchodným registrom 
- mestská časť má záujem zabezpečiť obnovu objektu Zdravotného strediska, a jeho následný výkon správy prostredníctvom  dlhodobého  
nájmu  objektu spoločnosti, ktorá je dcérskou spoločnosťou  mestskej časti ako zakladateľa a jediného spoločníka a je platnou právnou 
úpravou a osobitným zmluvným vzťahom  viazaná nakladať s majetkom štátu rovnako ako jej zakladateľ.
S podmienkami: • uzatvorenie Zmluvy o komplexnom nájme majetku na dobu určitú t.j. tridsať rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, • nájomca sa zväzuje s predmetom nájmu nakladať s odbornou starostlivosťou, zabezpečiť výkon správy a prevádzky objektu 
Zdravotného strediska v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane dodávky plnení spojených s užívaním objektu, • nájomca sa 
zaväzuje zachovať účel prenajímanej nehnuteľnosti - predmetu nájmu a to Zdravotné stredisko s podmienkou,  že koncepcia  doterajšieho 
využitia nehnuteľnosti  nebude počas doby nájmu zmenená a objekt Zdravotného strediska bude využívaný najmä v prospech mestskej 
časti a naďalej bude zabezpečované poskytovanie zdravotníckych služieb v rámci ambulantnej primárnej a sekundárnej zdravotníckej 
starostlivosti v odboroch schválených štátnym okresným lekárom ako i služby v oblasti regenerácie, rehabilitácie, špeciálnej pedagogiky a 
psychológie, liečebnej telesnej výchovy a pediatrie. Počas doby nájmu  nájomca  zachová  účel Zdravotného strediska a primárnej 
zdravotnej starostlivosti minimálne v doterajšom rozsahu, • nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady spravovať a udržiavať predmet nájmu 
v prevádzkyschopnom stave počas celej doby nájmu, • ročné nájomné bude  vo výške 36.000,-- €  a súčasťou nájomného je aj daň z 
nehnuteľnosti, • nájomca sa zaväzuje etapovite v horizonte do 31.12.2019 investovať v objekte Zdravotného strediska do obnovy,  opravy 
a zriadenia sídla spoločnosti. Predpokladaná suma investícií je cca 600 000.- €. Investície budú rozložené pomerne v každom roku   
podľa rozhodnutia Dozornej rady a valného zhromaždenia. • nájomca má právo po dobu dlhodobého nájmu technické zhodnotenie 
nehnuteľnosti odpisovať vo svojom účtovníctve, • nájomca sa zaväzuje do 31. 12. 2018 v podnájomných zmluvách so súčasnými 
nájomcami zabezpečujúcimi primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť v objekte nájmu dodržať súčasne platné podmienky nájmu, 
vrátane zachovania  záväzkov mestskej časti súvisiacich s uplatnením refundácie nákladov vložených investícií nájomcov v časovo 
obmedzenom znížení sumy nájomného, pričom k súčasne platnej cene nájmu bude fakturovaná DPH v súlade s platnou právnou úpravou, 
• nájomca sa zaväzuje podpísať Zmluvu o komplexnom nájme majetku do 60 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Nedodržanie lehota na podpis zmluvy má za následok stratu platnosti súhlasného uznesenia 
zastupiteľstva mestskej časti, • prenajímateľ udeľuje súhlas nájomcovi na uzatváranie podnájomných zmlúv pre predmet nájmu v súlade 
so Zmluvou o komplexnom nájme majetku a platnou právnou úpravou, • prenajímateľ splnomocňuje nájomcu na riešenie vypovedania 
nájmu bytu na Bebravskej 1 v súlade s platnou právnou úpravou, • priestory pre vytvorenie sídla spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, 
s.r.o. budú vytvorené na poschodí budovy, v časti nad priestormi lekárne a lekári, ktorí majú v tomto priestore svoje ordinácie budú 
presťahovaní do novo vytvorených priestorov na prízemí, • na realizáciou obnovy a opravy  Zdravotného strediska Bebravská č.1, 
Bratislava bude vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude prerokovaná Dozornou radou spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE 
s.r.o. • podmienky  Zmluvy o komplexnom nájme majetku sú platné len na obdobie , počas ktorého bude  M.Č.Bratislava-Vrakuňa 100%  - 
ným vlastníkom a spoločníkom  Spokojného bývania, s. r. o..
B/ ukladá Konateľovi spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o :
1. Vypracovať a predložiť na podpis starostovi MČ návrh zmluvy o komplexnom nájme, v lehote do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia 
MZ. 2. Zabezpečiť zápis zmeny sídla v OR SR, v lehote do 15 dní od reálnej zmeny sídla spoločnosti. 3. Uzatvoriť podnájomné zmluvy 
na podnájom priestorov v Zdravotnom stredisku Bebravská 1 s doterajšími nájomcami, v lehote do 60 dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o komplexnom nájme majetku. 4. Projektovú dokumentáciu na  obnovu a opravu  Zdravotného strediska Bebravská č.1, 
Bratislava, predložiť na prerokovanie v Dozornej rade spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE s.r.o.
C/  odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi, ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, 
s.r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať  
nasledovné rozhodnutie: Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia  schvaľuje:  1. Zmenu sídla 
spoločnosti SPOKOJNÉ  BÝVANIE, s.r.o. na adresu Bebravská 1, 821 07  Bratislava, s účinnosťou od dátumu reálneho presťahovania 
sídla. 2. Investíciu do výšky cca 600 000.- € na obnovu a opravu Zdravotného strediska Bebravská 1, 821 07 Bratislava,
D/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu v súlade s bodom A 1 tohto uznesenia :
1. Zvolať verejné prerokovanie za účasti zástupcov spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o., zástupcov Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a súčasnými prenajímateľmi jednotlivých priestorov zdravotného 
strediska v termíne ešte pred podpisom zmluvy o komplexnom nájme majetku zdravotného strediska. 2. Podpísať Zmluvu o komplexnom 
nájme majetku  v súlade so stanovenými podmienkami.

26.04.2016

Verejné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11.05.2016 o 
17.00 v spoločenskej sále m.č. na Poľnohosp. ul.,. 

Prizvaní :zástupcovia spoločnosti Spokojné bývanie, 
s.r.o., Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslancov 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa a súčasných prenajímateľov jednotlivých 

priestorov ZS. Zvukový záznam z verejného stretnutia 
zverejnený na webovej stránke m.č. dňa 18.05.2016.  

Zmluva o komplexnom nájme podpísaná ku dňu 
01.07.2016. Zmena uz. č. 199/XIV/2016 z 28.6.2016 v 
bode A/ v časti „S podmienkami“ sa zarážka so znením:

„prenajímateľ splnomocňuje nájomcu na riešenie 
vypovedania nájmu bytu na Bebravskej 1 v súlade s 

platnou právnou úpravou,“ z textu vypúšťa.
Ostatné časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.184/XII/2016 zo 
dňa 26.04.2016 ostávajú platné a nezmenené.                                                                

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                                 

Zmluva o komplexnom nájme č. 99/2016 podpísaná 
22.6.2016, zverejnená 24.6.2016

V

Zmena uz..č. 
199/XIV/2016 z 

28.6.2016 a 
súčasne 

vypustené zo 
sledovania

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

185/XII 26.04.2016

Prevádzkovanie Zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s novým zákonom o odpadoch č. 
79/2015 a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie  na  vedomie informáciu o   podmienkach  prevádzkovania Zberného dvora  v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
podľa nového zákona o odpadoch a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS
B/  poveruje JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Rokovaním o zmluvných podmienkach zmluvného vzťahu, prípadne inej dohody o spoluprevádzkovaní zberného dvora a 
usporiadaní vzťahov pod areálom VPS.
C/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. zvolať mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2016, 
2. vypracovať koncepciu ďalšieho rozvoja strediska VPS a zberného dvora, s dopadom na rozpočet mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa. 

√ Mimoriadne zadadnutie MZ zvolané dňa 31.5.2016. Koncepcia 
rozvoja VPS schválená. Rokovanie v júni 2016 s vlastníkom 

pozemku registra "C" parc. č. 3435/6 a registra "E" č. 658/103 PD 
Podunajské Biskupice o usporiadaní pozemkov,  odčlenení a zámene 

pozemku parc. č. 3435/20 o výmere 220 m2. Zámenná zmluva 
podpísaná dňa 21.07.2016. Vklad do katastra podaný dňa 28.7.2016 

pod č. V-23382/2016.   Zápis zámeny pozemkov vykonaný.                                                                                                                                                                                                   
vypustené zo sledovania                                                                                          

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                          
Koncepcia strediska VPS schválená uz. č. 195/XIII/2017 z 

31.05.2016. Zámenná zmluva č. 138/2016 podpísaná 21.7.2016, 
zverejnená 23.8.2016. Zápis zámeny pozemkov v katastri 

vykonaný 14.09.2016. Zmluva o spolupráci s SWM Group do 
31.12.2016 -  č.106/2016 zver. 4.7.2016. Na prenájom pozemkov so 

zabezpečením prevádzkovania zberného dvora bola vyhlásená 
súťaž - zmluva č. 301/2016 s SWM Group do 31.12.2017 zver. 

30.12.2016.                                                                                                                                                    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

186/XII 26.04.2016

Zníženie, resp. Úprava výšky ceny nájemného za prenájom nebytových priestorov v prevádzke športového a 
regeneračního centra, nachádzajúceho sa v budove na Toplanskej ul. Č. 7 v Bratislave pre spoločnosť  OPAX s.r.ro., 
so sídlom Žitavská 6 821 07 Bratislava
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje úpravu výšky ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov v prevádzke športového a regeneračného 
centra, nachádzajúceho  sa v budove na Toplianskej ul. č. 7 v Bratislave pre   spoločnosť   OPAX s.r.o., so  sídlom  Žitavská 
6,   821 07     Bratislava, IČO:  36 359 181  podľa členenia  priestorov takto:
a) prevádzkové priestory o  ploche  359 m2  za cenu.............................. 63,00 Eur/ m2/rok
b) pomocné a skladové priestory, kotolňa o ploche 204,00 m2za cenu....27,00 Eur/ m2/rok
B/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina  Kuruca , starostu
na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve zmysle bodu A/ uznesenia so spoločnosťou   OPAX s.r.o., so  sídlom  Žitavská 6,   
821 07 Bratislava, IČO:  36 359 181 s účinnosťou od 01. mája 2016. 

Návrh Dodatku  č. 3 k Nájomnej zmluve bol zaslaný dňa 
04.05.2016 spoločnosti OPAX, s.r.o., Žitavská č. 6, 821 07 

Bratislava. √ Návrh Dodatku  č. 3 k Nájomnej zmluve 
podpísaný.                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                                           
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                                          

Darovacia zmluva č. 14/2015 uzatvorená 16.12.2015 (v 
zmysle uz. č. 153/X/2015) medzi SPOBY a mestskou 

časťou.  Vkladom do katastra pod č. V-35853/15 zo dňa 21. 
1. 2016 prešli na MČ práva a povinnosti vyplývajúce z náj. 

vzťahu so spol. OPAX. Dodatok č. 3 (ev. č. 167/2016) k 
zmluve  podpísaný 30.05.2016, zverejnený 30.08.2016

V
230/XV/2016              
z 27.9.2016

- -

187/XII 26.04.2016

Prenájom prenosných predajných zariadení – trhových stolov na Trhovisku Rajecká, Bratislava, v prospech p. Zsolta 
Szaba, bytom Višňová ul. Č. 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších prdpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom predaja ovocia, zeleniny a 
kvetov. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje prenájom  prenosných predajných zariadení – trhových stolov v počte 11 ks na Trhovisku Rajecká, Bratislava,  
v prospech p. Zsolta Szaba, bytom Višňová ul. č. 415/7, Ohrady, IČO: 46 723 889 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa  za týchto  podmienok:
- predaj  ovocia, zeleniny a kvetov
- doba určitá a to od 01.05.2016 – do 30.04.2017,  
- cena nájmu za  vo výške 90,00 Eur/ks/rok, t.j. celkom  vo výške 990,- Eur  ročne.
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, ako správca trhoviska má  záujem zabezpečiť prenájom  
jestvujúcich trhových stolov na ambulantný predaj uvedeného sortimentu.
B/ splnomocňuje JUDr. Ing. Martina  Kuruca , starostu
Uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom   v zmysle bodu A/ uznesenia

Nájomná zmluva  bola uzatvorená dňa 19.05.2016, 
zverejnená  24.05.2016.                                                    

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                   

Nájomná zmluva č. 74/2016 uzatvorená 19.05.2016 a 
zverejnená 24.05.2016

V
199/XIV/2016                 

z 28.6.2016
- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

188/XII 26.04.2016

Návrh na schválenie výšky nájmu za prenájom predajných zariadení a postupu pri uzatváraní krátkodobých 
nájomných zmlúv na Trhovisku Rajecká, k. ú. Vrakuňa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre potencionálnych uchádzačov. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje 
1. výšku nájmu za prenájom predajných zariadení (trhových stolov)  na Trhovisku Rajecká  v Bratislave, zriadené na 
pozemku parc. č. 491/57  takto: 
ročný nájom 90,00 Eur; mesačný nájom 15,00 Eur; týždenný nájom 10,00 Eur; denný nájom 2,50 Eur,
2. postup pri uzatváraní nájomných zmlúv ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a to  v lehote od 01.05.2016.
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
Predajné zariadenia na Trhovisku Rajecká sú každoročne obsadené len čiastočne a navrhovaným postupom by sa zjednodušil 
spôsob prenájmu aj tým záujemcom, ktorí si chcú prenajať trhový stôl na viac ako 10 dní v mesiaci.;
B/ splnomocňuje  JUDr. Ing. Martina  Kuruca , starostu na uzatváranie nájomných zmlúv  v zmysle bodu  A/ uznesenia v 
časti 1. a 2.  so žiadateľmi priebežne podľa ich požiadaviek.
C/ ruší  Uznesenie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 112 zo dňa 21.06.2011 v plnom rozsahu 
ku dňu 30.04.2016.

úloha stála                                                                   
vypustené zo sledovania uznesením číslo 

199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                        
V zmysle uznesenia bola dňa 10.05.2017 uzatvorená 
nájomná zmluva č. 87/2017, zverejnená 12.05.2017 
na prenájom trhových stolov na trhovisku Rajecká 

na dobu určitú od 01.05.2017 do 30.04.2018

V
199/XIV/2016                               

z 28.6.2016
- -

189/XII 26.04.2016

Návrh Mimosúdnej dohody podľa § 585 a nasl. Obč. zákonníka vo veci zaplatenia sumy 27 241,33 EUR s 
príslušenstvom medzi účastníkmi: navrhovateľom: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa a odporcom: Peter Nebehaj, 
Poľnohospodárska 24, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní                                                                     
neschvaľuje
návrh Mimosúdnej dohody  podľa ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších 
predpisov, vo veci zaplatenia 27 241,33 EUR s príslušenstvom medzi účastníkmi - navrhovateľom: Mestská časť Bratislava - 
Vrakuňa a odporcom: Peter Nebehaj, nar. 10.02.1955, Poľnohospodárska 24, Bratislava a neodpúšťa pohľadávku 
navrhovateľa v časti  úrokov z omeškania vo výške 1 256,36 € a v časti zmluvnej pokuty vo výške 2 602,46 €.

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016                                          

Rozsudkom  č.22Cb/294/2011-258 zo dňa 15.3.2017 
OS Bratislava II rozhodol žalovanému povinnosť 

zaplatiť 11 626,40 € a vo zvyšku žalobu zamietol.  V 
mesiacoch máj-jún prebiehajú rokovanie o 

splátkovom kalendári.    

V
199/XIV/2016                        

z 28.6.2016
- -

190/XII 26.04.2016

Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 1 písm. b) (%-álne 
podiely výnos dane z nehnuteľností) 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ súhlasí s návrhom zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení: „z výnosu 
dane z nehnuteľností sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy 
a 50% pre rozpočty mestských častí, podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty 
mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí ; príjem mestským častiam 
rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu 
žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku podľa osobitného predpisu 152a) a podľa výnosu dane z nehnuteľností, ktoré 
zoberie na vedomie mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu Bratislavy, pričom mestským častiam Čunovo, Devín, 
Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica pridelí v poslednom mesiaci štvrťroka navyše rovnakú sumu z 
celkovej sumy 1 950 000,- Eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníži prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, 
Petržalka a Ružinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie bez pripomienok.
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zaslať primátorovi hlavného mesta 
SR Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91 ods. 1 písm. b).

listom číslo 711/5734/2016/VV/SD zo dňa 11.5.2016 
bol primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – JUDr. Ivovi 
Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa číslo 190/XII/2016 zo dňa 

26.4.2016.                                                                 
vypustené zo sledovania uznesením číslo 

199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                     
výpis uznesenia zaslaný listom číslo 

711/5734/2016/VV/SD dňa 12.05.2016

V
199/XIV/2016                    

z 28.6.2016
- -

191/XII 26.04.2016

Prerokovanie návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 91, ods. 1 písm. b) a 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ nesúhlasí S návrhom dodatku č. ...  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo ....2016 a s Návrhom 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ... /2016 z ... 2016 o dočasnom 
parkovaní, nakoľko v predložených návrhoch absentuje vecné a časové riešenie dočasného parkovania v jednotlivých 
mestských častiach hl. mesta SR Bratislavy, z ktorého by mohli poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa posúdiť účel a efektívnosť navrhovaných platieb občanov Vrakune za dočasné parkovanie. 
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zaslať primátorovi hlavného mesta 
SR Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

 listom číslo 711/5731/2016/VV/SD zo dňa 11.5.2016 
bol primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – JUDr. Ivovi 
Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa číslo 191/XII/2016 zo dňa 

26.4.2016.                                                                     
vypustené zo sledovania uznesením číslo 

199/XIV/2016 z 28.6.2016                                            
výpis uznesenia zaslaný  listom číslo 
711/5731/2016/VV/SD dňa12.05.2016

V
199/XIV/2016                        

z 28.6.2016
- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

192/XII 26.04.2016

Návrh na schválenie spoluúčasti v Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –Maďarsko 2014 - 2020
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
schvaľuje 
1. vstup MČ Bratislava-Vrakuňa ako partnera do projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ („Discover 
the Small & Moson Danube by bike and boat“) v rámci Programu INTERREG V-A SK-HU 2014-2020, Prioritná os č.1 
„Príroda a kultúra“.
2. povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t.j. 17.180,- EUR. 

Spolufinancovanie projektu v sume 17 180,- € zapracované do 
výdavkov v rámci 1. zmeny rozpočtu 2016.                                                                                                                                     

vypustené zo sledovania                                                    
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                                                                                           

V II. zmene rozpočtu 2016 výdavky na projekt upravené na 
0 €. Spolufinancovanie projektu v sume 17 180,- € 

zapracované do výdavkoch rozpočtu 2017.      

V
199/XIV/2016                     

z 28.6.2016
- -

193/XII 26.04.2016

Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti samosprávy. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti samosprávy 
B/ schvaľuje Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 01.05.2016.

opatrenia na zvýšenie transparentnosti a Etický kódex volených 
predstaviteľov MČ Bratislava-Vrakuňa zverejnené na webovej 

stránke                                                                                                                                                          
vypustené zo sledovania                                                                                                                                                                                                     

uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                                              
schválené dokumenty zverejnené na webovej stránke       

V
199/XIV/2016                        

z 28.6.2016
- -

194/XII 26.04.2016

Rôzne. 
Odstránenie základov rozostavaného objektu hviezdicového tvaru pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ulici 
č. 34
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Odstránenie základov rozostavaného objektu hviezdicového tvaru na pôvodnú výstavbu „Zmrzlinárne FJORD“ 
(neskôr „Fontána na Bebravskej ul.“) v parku pred zdravotným strediskom na Bebravskej ulici č. 34, postaveného na 
pozemkoch parc. č. 3688/8, 3688/9, 3688/10, 3689/1, 3689/2, 3689/3, 3689/7, k. ú. Vrakuňa 
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu o vysadenie kvetinového záhonu na predmetnej ploche. 

Základy boli odstránené v 19 týždni. Na predmetnej 
ploche bol vysadený záhon ruží.                                

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
199/XIV/2016 z 28.6.2016         

V
199/XIV/2016                              

z 28.6.2016
- -

Prijaté uznesenia č. 175/XII/2016  - č. 194/XII/2016   - celkom prijatých 20 uznesení

195/XIII 31.05.2016

Koncepcia ďalšieho rozvoja strediska VPS a Zberného dvora v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s novým zákonom o 
odpadoch č. 79/2015 a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie  na  vedomie Koncepciu ďalšieho rozvoja strediska VPS a Zberného dvora   v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa nového 
zákona o odpadoch a po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod areálom strediska VPS
B/ schvaľuje
1. Zatvorenie zberného dvora mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na Ihličnatej ulici
2. Odovzdanie pozemkov pod areálom strediska VPS vlastníkovi Poľnohospodárske družstvo P. Biskupice 
3. Spoluprevádzkovanie zberného dvora so súkromnou spoločnosťou  SITIS  a.s. na Ráztočnej ul., za podmienky :
- K 1.7.2016 bude mať spoločnosť súhlas Okresného úradu Bratislava na prevádzkovanie zberného dvora
- Maximálna cena za služby spoločnosti SITIS,a.s. bude 800 Eur/mesačne bez DPH
- Na dobu určitú do 31.12.2016
Poskytovanie verejnoprospešných služieb
• Dodávateľsky : zimnú a letnú údržbu 
• Svojpomocne : údržba detských ihrísk, údržba školských a predškolských areálov, vysýpanie odpadkových košov,                    odvoz a 
likvidácia zo zberného dvoru, čistenie chodníkov, údržba zelene na verejných plochách                       
C/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. uzavrieť zmluvu o spolupráci pri prevádzkovaní zberného dvora so spoločnosťou SITIS,a.s.  na dobu určitú do 31.12.2016                                                           
2. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na verejnoprospešné služby – zimnú a letnú údržbu komunikácií a zelených plôch v správe MČ  
Bratislava - Vrakuňa
3. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora pre potreby MČ Bratislava - Vrakuňa
4. rokovať s Poľnohospodárskym družstvom P.Biskupice o možnosti zámeny pozemkov v areáli strediska VPS v ich vlastníctve za 
pozemky vo vlastníctve mestskej časti,  za účelom ich scelenia pre potreby obidvoch vlastníkov. 
5. preskúmať možnosť zámeny pozemkov vo vlastníctve, resp. správe MČ Bratislava – Vrakuňa v areáli strediska VPS za pozemky v celej 
MČs vlastníkom Poľnohospodárskym družstvom P.Biskupice, resp. s iným  vlastníkom pre potreby MČ
6. uzavrieť nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskym družstva P. Biskupice o rozlohe 2 842 m2 
,parcela č.3435/6 v terajšom areáli VPS na Ihličnatej 7, Bratislava - Vrakuňa za obdobie máj – jún za 5 Eur /mesiac  

Zámena pozemkov v areáli strediska VPS  - pozemku parc. č. 
3435/20 o výmere 220 m2 vo vlastníctve MČ za časť pozemku parc. 

č. 658/103 o výmere 220 m2 vo vlastníctve PD Podunajské  
Biskupice zrealizovaná..                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nájomná zmluva č. 93/2016 na prenájom časti pozemku parc. 
registra "E"  č. 658/103 o výmere 2842 - veľkosť  podľa pozemku 

parc. registra "C" č. 3435/6, podpísaná dňa 09.06.2016, 5,00 
Eur/m2/rok, celkom za obdobie od 1.5.2016 do 30.6.2016 vo výške 2 

368 Eur. Zámenná zmluva podpísaná dňa 21.07.2016. Vklad do 
katastra podaný dňa 28.7.2016 pod č. V-23382/2016. Po zápise 
zámeny pozemkov dôjde k fyzickému prevzatiu a odovzdaniu, 
oploteniu pozemkov na základe geom.plánu č. 46/2016 zo dňa 
13.6.2016. Verejná súťaž na letnú a zimnú údržbu ukončená a 
zmluvy uzatvorené. K uvoľneniu pozemkov na Ihličnatej ul. vo 

vlastníctve PD PB došlo  a zostávajúce mechanizmy presťahované do 

ZB na Ráztočnej ul.
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                                                      
1. zmluva o spolupráci s SWM Group do 31.12.2016 -  č.106/2016 

zver. 4.7.2016                                                                                                           
2. Na zimná údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy a 
letnú údržbu verejnej zelene bola vyhlásená súťaž cez UVO - 

zmluvy č. 285 a 286/2016  s SWM Group a.s. zverejnená 
15.12.2016.                                                                                                            

3.  Na prenájom pozemkov so zabezpečením prevádzkovania 
zberného dvora bola vyhlásená súťaž - zmluva č. 301/2016 s SWM 

Group do 31.12.2017 zver. 30.12.2016.                                                                                                                                               
4. Zámenná zmluva č. 138/2016 podpísaná 21.7.2016, zverejnená 

23.8.2016. Zápis zámeny pozemkov v katastri vykonaný 
14.09.2016.                                                                                                                              

6. NZ s PD č. 93/2016 do 30.06.2016 zverejnená 10.06.2016

V
272/XVII/2017                 
z 28.02.2017

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

196/XIII 31.05.2016

Prerokovanie návrhu Dodatku č. ..... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zaslanie pripomienok mestskej časti v 
oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie  na  vedomie predložený návrh Dodatku č..... Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle žiadosti primátora 
hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 06.04.2016, bez pripomienok.
B/odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi MČ Bratislava-Vrakuňa, zaslať primátorovi hlavného mesta SR 
Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa k návrhu Dodatku č. .... Štatútu hlavného 
mesta SR  Bratislavy.

listom číslo 711/6595/2016/VV/SD zo dňa  09.06.2016 bol 
primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – JUDr. Ivovi 

Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa číslo 196/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016.                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                  
uznesením číslo 199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                                                                           

výpis uznesenia zaslaný listom číslo 711/6595/2016/VV/SD 
dňa13.06.2016

V
199/XIV/2016                      

z 28.6.2016
- -

197/XIII 31.05.2016

Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a 
doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s pripomienkami:
1. V § 19 bod 8 „Náklady na prevádzku Zberného dvora, ktorý slúži na zber drobného stavebného odpadu, znáša hl. mesto  
Bratislava pomerným spôsobom“
2. V rámci individuálnej zástavby  prideliť ďalší kontajner na biologicky rozložiteľný odpad. Malé kompostárne v 
individuálnej výstavbe nepovažovať za povinnosť ale za  možnosť dobrovoľného výberu pre občana
3. Zaviesť systém bezplatného odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej zástavby s možnosťou zakúpiť si zbernú 
nádobu na  separovaný odpad.
B/ odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi 
zaslať primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa k 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

 listom číslo 711/6594/2016/VV/SD zo dňa 09.06.2016 
bol primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – JUDr. Ivovi 
Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa číslo 197/XIII/2016 zo dňa 

31.05.2016.                                                                                                                                                                       
vypustené zo sledovania uznesením číslo 

199/XIV/2016 z 28.6.2016                                                   
výpis uznesenia zaslaný  listom číslo 

711/6594/2016/VV/SD dňa 13.06.2016

V 
199/XIV/2016                      

z 28.6.2016
- -

Prijaté uznesenia č. 195/XIII/2016  - č. 197/XIII/2016   - celkom prijaté 3 uznesenia

198/XIV 28.06.2016

Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                          berie na vedomie
písomnú informáciu z kontroly formulácie prijatých uznesení z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, ktoré sa konali dňa 26.04.2016 a 31.05.2016.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

199/XIV 28.06.2016

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za volebné obdobie 2010-
2014 a 2014-2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                      berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 45 zo dňa 8.3.2011, 113 zo dňa 21.6.2011, 119/2011 zo dňa 16.8.2011, 260/2012 zo dňa 
15.05.2012, 295/2012 zo dňa 19.06.2012, 327/2012 zo dňa 18.09.2012, 343/2012 zo dňa 18.09.2012, 405/2012 zo dňa 
11.12.2012, 464/2013 zo dňa 23.04.2013, 615/2014 zo dňa 4.2.2014, 618/2014 zo dňa 4.2.2014, 623/2014 zo dňa 4.2.2014, 
650/2014 zo dňa 14.4.2014, 683/2014 zo dňa 24.6.2014, 684/2014 zo dňa 24.6.2014, 715/2014 zo dňa 16.9.2014, 716/2014 
zo dňa 16.9.2014, 717/2014 zo dňa 16.9.2014, 723/2014 zo dňa 16.9.2014, 739/2014 zo dňa 28.10.2014, 740/2014 zo dňa 
28.10.2014 105/VIII/2015 zo dňa 20.08.2015, 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 132/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
150/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 169/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 170/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 175/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 176/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 177/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 178/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
179/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 180/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 181/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 182/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 184/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 187/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 188/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
189/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 190/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 191/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 192/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 193/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 194/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 196/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 
197/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 459/2013 zo dňa 23.04.2013, 643/2014 zo dňa 14.4.2014, 61/V/2015 zo dňa 
28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 80/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 89/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 93/VI/2015 zo 
dňa 23.06.2015, 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 146/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
149/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 167/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 183/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 185/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
186/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 195/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 45 zo dňa 8.3.2011, 113 zo dňa 21.6.2011, 119/2011 zo dňa 
16.8.2011, 260/2012 zo dňa 15.05.2012, 295/2012 zo dňa 19.06.2012, 327/2012 zo dňa 18.09.2012, 343/2012 zo dňa 
18.09.2012, 405/2012 zo dňa 11.12.2012, 464/2013 zo dňa 23.04.2013, 615/2014 zo dňa 4.2.2014, 618/2014 zo dňa 
4.2.2014, 623/2014 zo dňa 4.2.2014, 650/2014 zo dňa 14.4.2014, 683/2014 zo dňa 24.6.2014, 684/2014 zo dňa 24.6.2014, 
715/2014 zo dňa 16.9.2014, 716/2014 zo dňa 16.9.2014, 717/2014 zo dňa 16.9.2014, 723/2014 zo dňa 16.9.2014, 739/2014 
zo dňa 28.10.2014, 740/2014 zo dňa 28.10.2014, 105/VIII/2015 zo dňa 20.08.2015, 125/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 
132/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 150/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 169/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 170/XI/2016 zo dňa 
16.02.2016, 175/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 176/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 177/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
178/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 179/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 180/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 181/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 182/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 184/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 187/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
188/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 189/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 190/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 191/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 192/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 193/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 194/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 
196/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 197/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016.                                                                                                                                                                     
B/                                               schvaľuje
1. Zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.154/X/2015 zo dňa 08.12.2015
- v bode A/ prvá zarážka, kde sa text: „ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so 
sídlom na Toplianskej 5 v Bratislave, založeného Nájomnou zmluvou č. 297/2014 zo dňa 29.9.2014, v termíne do 
30.9.2016“ mení a jeho nové znenie je nasledovné: „ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, 
s.r.o. so sídlom na Toplianskej 5 v Bratislave, založeného Nájomnou zmluvou č. 297/2014 zo dňa 29.9.2014, v termíne do 
30.6.2017.“
- v bode B/, kde sa časť textu v rozsahu: „podľa bodu A/ ods. 2 tohto uznesenia ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom na Toplianskej 5 v Bratislave, založený Nájomnou zmluvou č. 297/2014 zo dňa 
29.9.2014, v termíne do 30.9.2016“ mení a jeho nové znenie je nasledovné: „podľa bodu A/ tohto uznesenia ukončiť 
zmluvný vzťah so spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom na Toplianskej 5 v Bratislave, založeného 
Nájomnou zmluvou č. 297/2014 zo dňa 29.9.2014, v termíne do 30.6.2017.“ Ostatné časti uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.154/X/2015 zo dňa 8.12.2015 ostávajú platné a nezmenené.
2. Zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 184/XII/2016 zo dňa 26.04.2016
v bode A/ v časti „S podmienkami“ sa zarážka so znením: „prenajímateľ splnomocňuje nájomcu na riešenie vypovedania 
nájmu bytu na Bebravskej 1 v súlade s platnou právnou úpravou,“ z textu vypúšťa. Ostatné časti uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.184/XII/2016 zo dňa 26.04.2016 ostávajú platné a nezmenené.

vypustené zo sledovania                                                                                                                           
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

200/XIV 28.06.2016

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o 
výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015 - dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava–Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                           berie na vedomie
Správu číslo 5/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe 
predchádzajúcej kontroly č. 5/2015 - dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 
7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014.

 Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2016, schválený uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa číslo 
131/X2015 zo dňa 08.12.2015.                                                                                                                                              

vypustené zo sledovania                                                                                                         
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

201/XIV 28.06.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
na II. polrok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                       schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2016.
B/                                         poveruje
Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.

Schválený plán kontrolnej činnosti zverejnený na webovej stránke 
mestskej časti.                                                                                                               

• Kontrola formulácie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MZ  - 
predkladaná pravidelne.                                                                                                                                              

• Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným 

zisteniam vyplývajúcich zo správy č. 4/2016 o výsledku kontroly 
plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na 
základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015 – vyplácanie odmien 

poslancom - prijaté uznesenie č. 232/XV/2016 z 27.9.2016.                                                                                                                                                                               
•  Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2016 - prijaté 

uznesenie 231/XV/2016 z 27.9.2016.                                                                 
Výsledky z ostatných kontrol budú predkladané priebežne na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa v II. polroku 2016 a I. polroku 2017.                                                                                                                                        
• Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2017 - prijaté uz. č. 245/XVI/2016 z 

13.12.2016 - splnené.                                                                                                                                          
• Kontrola vyberania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v rozpočtovej  organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:  Materská škola na Kaméliovej 

ulici č.10, 821 07 Bratislava, v súlade s platným všeobecne záväzným 
nariadením - prijaté uznesenie č.286/XVIII/2017 z 02.05.2017                                                                                                                                                                   

zostáva v plnení do 27.06.2017

O

Vypustiť zo sledovania                          
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V

202/XIV 28.06.2016

Správa o hospodárení za rok 2015 Základná škola Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                      berie na vedomie
predloženú Správu o hospodárení – Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava k 31.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                                       
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

203/XIV 28.06.2016

Správa o hospodárení za rok 2015 Základná škola Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                     berie na vedomie
predloženú Správu o hospodárení Základnej školy, Železničná 14, 821 07 Bratislava k 31.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                                       
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

204/XIV 28.06.2016

Správa o hospodárení za rok 2015 Základná škola Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                   berie na vedomie
predloženú Správu o hospodárení – Základná škola, Žitavská 1, Bratislava k 31.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                                       
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

205/XIV 28.06.2016

Správa o hospodárení za rok 2015 Materská škola Kaméliova 10, Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                   berie na vedomie
predloženú Správu o hospodárení – Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava k 31.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                                       
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

206/XIV 28.06.2016

Správa o hospodárení za rok 2015 Materská škola Kríkova 20, Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                  berie na vedomie
predloženú Správu o hospodárení – Materská škola, Kríková 20, Bratislava k 31.12.2015.

vypustené zo sledovania                                                                                       
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

13



Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

207/XIV 28.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ......... 2016 o určení 
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ..... 2016 o určení 
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa s pripomienkami:
1. príspevok na režijné náklady školskej jedálne
- pri materskej škole vo výške 3,50 €/mesiac
- pri základnej škole vo výške 3,- €/mesiac
Počet prítomných: 13 Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 1 / ZDRŽAL SA: 1
2. príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa
- v materskej škole vo výške 20,- €/mesiac
- v školskom klube vo výške 15,- €/mesiac                                                                                                                                                                                                                
Počet prítomných: 13 Hlasovanie: ZA: 9 / PROTI: 3 / ZDRŽAL SA: 1

Pripomienky zapracované do VZN Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení 

výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 
a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MČ Bratislava–Vrakuňa , vyvesené a zverejnené 
11.7.2016 (stránka mestskej časti a úradná tabuľa)                                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                                                                        
uznesením číslo  230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                       

VZN vyhlásené 11.07.2016                                                                                                
v čl. 2 VZN  deň uhrády nie je uvedený v súlade s                                                                           

§ 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

207/A/XIV 28.06.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ....... 2016 o určení 
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                       schvaľuje
predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ....... 2016 o určení 
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Vrakuňa po doplnení písm .f) čl. 2 bod 4 v znení:“ ak 
zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené potvrdenie, že dieťa má nariadenú špeciálnu stravu, 
môže mu byť tento príspevok znížený o 50%.“ ako celok
B/                                                žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ....... 2016 o určení výšky 
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa ........ 2016 o určení výšky 
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa obvyklým spôsobom. Termín: po podpise uznesenia

 VZN Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo 
dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava–Vrakuňa 
zverejnené dňa 11.7.2016 na web stránke MČ a úradnej 

tabuli.                                                                                                                                                                                                                                     
vypustené zo sledovania                                                        

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                          
VZN vyhlásené 11.07.2016                 

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

208/XIV 28.06.2016

Výročná správa SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava za rok 2015 a návrh na 
vysporiadanie výsledku hospodárenia.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                     schvaľuje
1. Predloženú výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. za rok 
2015za rok 2015za rok 2015 za rok 2015 za rok 2015 .
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015:
Výsledok hospodárenia za rok 2015 – strata vo výške : 97 182,24 €
Zúčtovanie s účtom 427.001 – fond investično-prevádzkový vo výške -97 182,24 €
B/                                    odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. 
rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 OZ pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, prijať 
dňa 28. 6. 2015 o 9.00 hod. v sídle Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, kancelária starostu, 1.p., 
nasledovné rozhodnutie:
Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje
1. Predloženú výročnú správu a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. za rok 
2015.
2. Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015:
   Výsledok hospodárenia za rok 2015 – strata vo výške:                                  97 182,24 €
   Zúčtovanie s účtom 427.001 – fond investično-prevádzkový vo výške             -97 182,24 €

výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, 

výsledok hospodárenia  spoločnosti SPOKOJNÉ 
BÝVANIE, s.r.o. za rok 2015 schválené 28.06.2016. 

Výsledok hospodárenia  zúčtovaný v zmysle prijatého 
uznesenia s účtom 427.001 fond investično-

prevádzkový.                                                                                                                                                                                                
vypustené zo sledovania                                                                        

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                  
Podľa účtovnej  závierky k 31.12.2016 výsledok 

hospodárenia za rok 2016 bol  zúčtovaný                                                 
s účtom 427 

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -

14



Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

209/XIV 28.06.2016

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej 
závierky mestskej časti Bratislava – Vrakuňa k 31.12.2015.
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2015.
B/                                       schvaľuje
1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2015 bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2015.
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2015, ktorý vykazuje:
Bežný rozpočet:   Bežné príjmy       6 265 955,13,             Bežné výdavky          6 008 664,00.                                                                  
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu – prebytok + 257 291,13. 
Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy 1 598 924,81.              Kapitálové výdavky 1 676 051,30.                                  
Výsledok hospodárenia kapitál. rozpočtu –schodok - 77 126,49
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu- prebytok + 180 164,64
Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 215 050,00
Upravené hospodárenie – schodok - 34 885,36
Finančné operácie príjmové 1 401 132,64. Finančné operácie výdavkové 1 245 310,16. Rozdiel finančných operácií + 155 
822,48
Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií + 120 937,12
4. Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v 
sume – 34 885,36 € (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.
5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 20 937,72 €.
6. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu v sume 99 999,40 €.
C/        žiada 
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2016.

  C/  V súlade s UZ 209/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 
prevody finančných prostriedkov do rezervného fondu 

vo výške  99 999,40 € a FRB vo výške 20 937,22 € 
vykonané dňa 30.6.2016                                                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                            

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                     
prevody finančných prostriedkov realizované 

dňa30.06.2016

V
230/XV/2016                   
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

210/XIV 28.06.2016

Návrh 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                      schvaľuje
1. Zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2016 takto:
a) spolufinancovanie projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ vo výške 17 180 € (t.j. 5 % spoluúčasť 
na financovaní projektu)
b) spolufinancovanie projektu z dotácie v oblasti prevencie kriminality (rozšírenie kamerového systému) vo výške 3 600 €
c) financovanie investičného projektu–rekonštrukcia strechy objektu ZŠ Železničná vo výške 50 000 €
d) financovanie investičného projektu–rekonštrukcia strechy objektu MŠ na Šíravskej vo výške 50000 €
e) dovybavenie spoločenskej sály v objekte 221 vo výške 20 000 € (s predpokladanými nákladmi – ozvučenie 6 000 €, 
osvetlenie 2 000 €, odhlučnenie stien zvukovou izoláciou 7 000 €, flexibilný zvukovo-akustický záves 5 000 €).
2. I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2016 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 
a výdavkov 8 193 511 €.
                                                    Schválený rozpočet    Upravený rozpočet             I.zmenu rozpočtu
PRÍJMY SPOLU                          7 015 367                       7 225 574                              8 193 511
Bežné príjmy                                  6 507 867                       6 666 024                              6 675 281
Kapitálové príjmy                           252 000                           252 000                                   79 900
Príjmové finančné operácie           255 500                           307 550                             1 438 330
VÝDAVKY SPOLU                    7 015 367                       7 225 574                             8 193 511
Bežné výdavky                              6 309 117                       6 517 324                             6 514 295
Kapitálové výdavky                       628 250                           630 250                            1 601 216
Výdavkové finančné operácie         78 000                            78 000                                    78 000
B/                             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2016 správcom rozpočtových položiek na miestnom úrade a rozpočtovým 
organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa.
2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2016. Termín: 31.12.2016

A/    a) zapojenie prostriedkov RF na spolufinancovanie projektu 
„Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ vo výške 17 

180 € (t.j. 5 % spoluúčasť na financovaní projektu) v roku 2016 
nerealizované, rozpočtované v rozpočte na rok 2017                                                                                                                                                                    

b) spolufinancovanie projektu v oblasti prevencie kriminality - 
prostriedky RF zapojené do rozpočtu 2016 v sume 3 580 €  (úhrada fa 
celkom 17 900 €, z toho dotačné zdroje 14 320 €, vlastné prostriedky 

3 580 €)                                                                                                                                                               
c)  financovanie investičného projektu – rekonštrukcia strechy objektu 
ZŠ Železničná - prostriedky RF zapojené do rozpočtu 2016 vo výške 

44 300 € (úhrada faktúry  celkom 44 300 €)                                                                                                                                                                        
d) financovanie investičného projektu – rekonštrukcia strechy objektu 

MŠ Šíravská - 
prostriedky  RF zapojené do rozpočtu 2016 vo výške 49 756,32 € 

(úhrada FA  49 756,32 €)                                                                                                                                                        
e) prostriedky RF na dovybavenie spoločenskej sály v objekte 221 

zapojené do rozpočtu 2016 v skutočnej výške spolu 17 785 € 
(pódiové závesy 2 653 €, akustické vykryt.stien 6 945 €, osvetlenie 

spol. sály 2 395 €, ozvučenie spol.sály 4 310 €, závesy - odhlučnenie 
1 482 €)                                                                                                                                                                                                                                          

B/ 1. V súlade s UZ 210/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 I. zmena  
rozpočtu  na rok 2016 rozpísaná správcom rozpočtových položiek na 

miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených MČ 
BA–Vrakuňa                                                                                                                                                                                                                                                   

B/2 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v r. 
2016 zabezpečná ;                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                                                   
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                                                           

zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu v zmysle 
bodu A/ vykonané rozpoč. opatreniami č. 12, 13, 14. Rozpis 

rozpočtu pre správcov roz.na miestnom úrade zaslané 29.6.2016 a 
rozpočtovej organizácií dňa 28.6.2016 listom č. 690/2328/EO/LH   

V
272/XVII/2017                             
z 28.02.2017

- -

211/XIV 28.06.2016

Zvýšenie správnych poplatkov za osvedčovanie podpisov a listín.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                       schvaľuje
1. výšku správnych poplatkov za osvedčovanie podpisu /-ov na zviazanej listine vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis 
na tejto listine,
2. výšku správnych poplatkov za osvedčenie podpisu /-ov mimo úradných dní alebo pred skončením pracovnej doby, v 
prípade overenia viac ako 10 podpisov vo výške 3,- € za každý osvedčovaný popis na tejto listine,
3. výšku správnych poplatkov za osvedčenie podpisu/-ov mimo úradnej miestnosti vo výške 3,- € za každý osvedčovaný 
podpis na tejto listine.
B/                       žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zverejniť nový sadzobník poplatkov spôsobom obvyklým. Termín: po podpise uznesenia

  informácia zverejnená na webovej stránke 
www.vrakuna.sk dňa 11.07.2016, pripravený oznam o 
zvýšení správnych poplatkov do Vrakunských novín.                                                                                                                                       

vypustené zo sledovania                                                               
uznesením číslo   230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                     

úprava výšky správnych poplatkov za osvedčovanie 
podpisov a listín zverejnená na webovej stránke 

mestskej časti                                     

V
230/XV/2016              
z 27.9.2016

- -

212/XIV 28.06.2016

Koncepcia školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                 berie na vedomie
koncepciu školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
B/                         žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
pripraviť podmienky pre obchodnú verejnú súťaž za každú základnú školu samostatne.
C/                      odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zvolať spoločné stretnutie poslancov, riaditeliek škôl a vedúcich školských jedální v termíne do 15.9.2016.

Stretnutie vedenia MČ a Riaditeliek Základných škôl  a 
vedúcich  školských jedální. Potvrdili  nezáujem o prenájom o 

školské jedálne. Spoločné stretnutie s poslancami sa preto 
nekonalo.   Riaditeľky základných škôl  nesúhlasia s 

ekonomickým prenájmom školských jedální, ostávajú aj 
naďalej súčasťou školy.                                                                                                                                                                                 

vypustené zo sledovania                                                           
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                                                 

spoločné stretnutie vedenia mestskej časti, riaditeliek 
základných škôl a vedúcich školských jedálni zvolané

V
244/XVI/2016                   
z 13.12.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

213/XIV 28.06.2016

Prerokovanie návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy–zmena článku 14, ktorý upravuje plnenie úloh 
Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo vzťahu k mestským častiam.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                         berie na vedomie
návrh Dodatku č. ....... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z..... zmena Čl. 14 Mestská polícia, bez 
pripomienok.
B/                              odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
zaslať primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Čl. 14 Mestská polícia. Termín: po 
podpise uznesenia

 listom číslo 1377//7415/2016/VV/MG zo dňa 
11.7.2016 bol primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – 

JUDr. Ivovi Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo   213/XIV/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                                 
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                    

výpis uznesenia zaslaný primátorovi dňa 13.07.2016

V
230/XV/2016              
z 27.9.2016

- -

214/XIV 28.06.2016

Prerokovanie návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2016 z ... 2016 o používaní 
pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                            súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy bez pripomienok.
B/                                            žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zaslať primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy výpis z uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2016 z ... 2016 o 
používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Termín: po podpise 
uznesenia

 listom číslo 1377//7413/2016/VV/MG zo dňa 
11.7.2016 bol primátorovi hl. mesta SR Bratislavy – 

JUDr. Ivovi Nesrovnalovi zaslaný výpis uznesenia MZ 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 214/XIV/2016.                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                                      
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                               

výpis uznesenia zaslaný primátorovi dňa 13.07.2016

V
230/XV/2016                 
z 27.9.2016

- -

215/XIV 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú 
trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                         schvaľuje
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ...../2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa vydávajú 
trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
B/                                             žiada
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 28.06.2016, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
2. zverejniť spôsobom v mestskej časti obvyklým. Termín: po podpise uznesenia

 VZN č. 2/2016 bolo podpísané p. starostom a dňa 
11.07.2016 zverejnené. Uznesenie splnené.                                                     

vypustené zo sledovania                                                                         
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                  

VZN vyhlásené 11.07.2016

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

216/XIV 28.06.2016

Návrh minimálnych cien pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv na časti pozemkov v zmysle § 9a ods.(9) 
písm. b) zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. .../2016, ktorým sa 
vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                             schvaľuje
návrh minimálnych cien pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv na prenájom časti pozemkov § 9a ods. (9) písm. b) 
zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. .../2016, ktorým sa vydávajú trhové 
poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa druhov tovaru a výšky 
nájmu/m2/deň takto:
- jedlá a nápoje vrátane alkoholických nápojov.........................13,00 Eur/m2/deň
- alkoholické nápoje, burčiak................................................10,00 Eur/m2/deň
- jedlá a nápoje bez podávania alkoholických nápojov.................8,00 Eur/m2/deň
- spotrebný tovar..................................................................7,00 Eur/m2/deň
- hračky, balóny, darčekové predmety......................................6,00 Eur/m2/deň
- reklamná a propagačná činnosť.............................................5,00 Eur/m2/deň
- cukrovinky, tradičné koláče, pochutiny..................................4,00 Eur/m2/deň
- ľudovo-umelecké predmety..................................................3,50 Eur/m2/deň
- náboženská literatúra a predmety...........................................3,00 Eur/m2/deň
- služby, napr. maľba na tvár.................................................2,50 Eur/m2/deň
B/                                       odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
uzatvárať krátkodobé nájomné zmluvy v zmysle bodu A/ uznesenia so žiadateľmi priebežne podľa druhu tovaru a výšky 
nájmu.
C/                                          ruší
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 113 zo dňa 21.06.2011 v plnom rozsahu ku dňu 
31.07.2016.

 Minimálne ceny budú použité pri uzatváraní nových 
zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám.                                                           

vypustené zo sledovania                                                                      
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                                   

úloha trvalá.                                                                                                                         
od schválenia minimálnych cien nebola uzatvorená 

nájomná zmluva. 

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -

217/XIV 28.06.2016

Ponuka spoločnosti IDOPS, družstvo, Hýrošová 3, 811 04 Bratislava, IČO:00 684 8 72 na odkúpenie parkovacieho 
systému APS FAMILY pre 7 vozidiel za cenu 59000,00 Eur bez DPH.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                            neschvaľuje
odkúpenie parkovacieho systému APS FAMILY pre 7 vozidiel na Rajeckej ulici v Bratislave druh stavby – iná budova, 
evidovanej na liste vlastníctva č. 4990, súpisné číslo 20148, postavená na pozemku parc. č. 491/211 evidovaný na LV č. 
1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Vrakuňa od spoločnosti IDOPS, družstvo, Hýrošová 3, 811 04 
Bratislava, IČO: 00 68 48 72 za cenu 59000,00 Eur bez DPH.

 Vyjadrenie k žiadosti zaslané listom č. 7507/1096/2016 
zo dňa 14.7.2016.                                                                                                   

vypustené zo sledovania                                                                              
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                           

vyjadrenie zaslané dňa 14.07.2016

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

218/XIV 28.06.2016

Žiadosť Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava na mimosúdne riešenie vlastníckych nárokov k 
reštituovanému majetku – pozemkov parc. č. 3551/19, 3551/20, 3551/22, k. ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                          schvaľuje
zámer na zámenu, resp. odkúpenie pozemku pod zastavanou plochou parc. registra „C“ KN číslo 3551/20 o výmere 940 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, evidovaný na liste vlastníctva č. 3313, k. ú. Vrakuňa vo vlastníctve Fieberovej 
Juliany, rod. Füleovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava a Petra Füleho, Pasienková 2A, Bratislava, za pozemok obdobnej 
výmery registra „C“ alebo registra „E“, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa na základe vzájomnej 
dohody a to vzhľadom na pochybenie mestskej časti a neoprávneného zásahu do vlastníckych práv žiadateľky pri výstavbe 
hromadnej garáže G2 na Dvojkrížnej ulici v Bratislave.
B/                                            žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- vyhľadať vhodné pozemky na zámenu,
- viesť rokovanie so žiadateľkou o zámene pozemku,
- predložiť do miestneho zastupiteľstva návrh na schválenie zámeny, resp. odkúpenie pozemku.
termín: do 31.12.2016

Vyjadrenie k žiadosti o prevod zaslané pod číslom 
7506/273/2016 zo dňa 14.7.2016.  Osobné rokovania so 
žiadateľom, vyhľadávanie vhodných pozemkov.  Ďalšie 

rokovania so žiadateľkou, žiadateľka vyjadrila nesúhlas s 
pridelením náhrady o výmere 940 m2, žiada o vyjadrenie 

súhlasu k náhrade aj pozemku parc. č. 3551/19 o výmere 340 
m2, žiada o náhradu - pozemky na Hradskej ul. v Bratislave 

materiál  predložený na rokovanie MZ 13.12.2016 - schválené 
uz. č. 265/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016.  Vlastníci pozemkov 

na základe požiadavky predložili na ich náklady znalecký 
posudok č. 20/2017 znalcom Ing. Miriam Ledererovou zo dňa 

9.1.2017                                                                                             
- ocenenie dotknutých pozemkov vo výške  218 000 Eur. Na 

rokovanie MZ dňa 2.5.2017 schválené uz. č. 292/XVIII/2017,  
viesť naďalej rokovanie s vlastníkmi pozemkov, h.mestom a 
vlastníkmi garážových státí.   Riešenie vlastníckych nárokov 

sledovať v rámci uz. č. 292/XVIII/2017 z 2.5.2017.                                                                                                                                                                                                          
Na rokovanie MZ dňa 2.5.2017 predložené alternatívy 
ďalšieho postupu - prijaté uznesenie č. 292/XVIII/2017, 
ktorým miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu viesť 

naďalej rokovanie s vlastníkmi pozemkov, hlavným 
mestom a vlastníkmi garážových státi.                                                                                                                                                                                           

zostáva v plnení k 27.06.2017                                                         

O

Uznesenie  bude sledované  v  rámci 
uz. č. 292/XVIII/2017 z 2.5.2017 - 
Návrh na mimosúdne vysporiadanie 

zámeny...                                                    
Vypustiť zo sledovania pri 

prerokovávaní materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V

219/XIV 28.06.2016

Návrh  na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod bytovým  domom nachádzajúcom sa na 
Stavbárskej 2 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Ing. Petrovi Schmidtovi a Ing. Paulíne Schmidtovej.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                      schvaľuje 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za podmienok uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na zastavaných 
pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SNM-38689/16-38938 zo dňa 26.02.2016, prevod spoluvlastníckych podielov 
na zastavanom pozemku, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu 
vlastníctva za cenu: 
Stavbárska 2, 4 súpisné číslo 8689 v Bratislave
LV stavby č. 3526, LV pozemku č. 5118
parcela číslo  491/138, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  210 m2, k. ú. Vrakuňa
parcela číslo  491/139, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  204 m2, k. ú. Vrakuňa
parcela číslo  491/140, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  214 m2, k. ú. Vrakuňa
parcela číslo  491/141, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  331 m2, k. ú. Vrakuňa
   2. 1. vchod Stavbárska 2
                                                               Spoluvl. podiel       Cena
P.č.    Typ Podl. č. Nadobúdateľ                   na pozemku         pozemku
2.1.1   Byt   6  62  Ing. Peter Schmidt          1498/100000       715.29 EUR
                       a manželka Ing. Paulína Schmidtová
B/                                      žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu.

Vyjadrenie k žiadosti o prevod zaslané pod číslom 
4809/511/2016 zo dňa 14.7.2016.  Príprava kúpnej 

zmluvy.  Kúpna zmluva podpísaná starostom 
13.11.2016, predložená na podpis kupujúcim.                                                                                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                                
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                                              
Kúpna zmluva č. 27/2017 uzatvorená 30.01.2017, 

zverejnená 06.02.2017, uhradená 06.02.2017                                                                                                                               

V
244/XVI/2016                     
z 13.12.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

220/XIV 28.06.2016

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku  pod bytovým domom                 
nachádzajúcom sa na Bučinovej 6, 8 v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, p. Slávke Kišovej.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                   schvaľuje 
v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov, za podmienok uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych podielov na zastavaných pozemkoch 
pod bytovými domami č. MAGS-SNM-38689/16-38938 zo dňa 26.02.2016, prevod spoluvlastníckych podielov na 
zastavanom pozemku, k. ú. Vrakuňa, pre vlastníka bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu 
vlastníctva za cenu: 
1. Bučinová 6,8 súpisné číslo 8698 v Bratislave
   LV stavby č. 3275, LV pozemku č. 5116
   parcela číslo  491/46, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  364 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo  491/47, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  368 m2, k.ú. Vrakuňa
   parcela číslo  491/52, zastavané plochy a nádvoria vo výmere  345 m2, k.ú. Vrakuňa
   1. 1. vchod Bučinová   6
                                                                            Spoluvl.podiel         Cena
   P.č.      Typ Podl. č. Nadobúdateľ                      na pozemku         pozemku
   1. 1. 1   Byt  6    62 Slávka Kišová                    1059/100000     567.89 EUR
B/                                       žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch prislúchajúcich k bytu.

  Vyjadrenie k žiadosti o prevod zaslané pod číslom 
5754/511/2016 zo dňa 21.7.2016. Príprava kúpnej 

zmluvy. Zmluva podpísaná 14.11.2016,  zverejnená 
15.11.2016, kúpna zmluva uhradená dňa 22.11.2016.                                                                                                                                                

vypustené zo sledovania                                                                      
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                              

Kúpna zmluva č. 274/2016 uzatvorená 14.11.2016, 
zverejnená 15.11.2016, uhradená 23.11.2016  

V
244/XVI/2016                     
z 13.12.2016

- -

221/XIV 28.06.2016

Schválenie zámeru na prevod vlastníctva bytu č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave, k. ú. Vajnory formou 
dobrovoľnej dražby.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                    schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zámer na prevod 
vlastníctva bytu č. 320, na 3. p. o výmere 23,41 m2  a spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 2166/7 a parc. č. 2166/8  o veľkosti 
2341/564012, bytového domu na Rybničnej č. 61/B, súpisné číslo 10191 v Bratislave, evidovaného na liste vlastníctva č. 
3234, k. ú. Vajnory v Mestskej časti Bratislava-Vajnory formou dobrovoľnej dražby.
B/                                         žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty predmetného bytu,
- pripraviť návrhy  a predložiť materiál opätovne do miestneho zastupiteľstva aj s informáciou o riešení bytovej situácie 
súčasnej nájomníčky bytu č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave.    Termín: september 2016

 Znalecký  posudok vyhotovený, príprava materiálu do MZ v 
decembri. Nájomníčke schválené uzn. č. 67/2016 zo dňa 

22.11.2016 komisie sociálnej pridelenie iného obecného bytu 
do nájmu na dobu 1 roka na Stavbárskej 38 v Bratislave.  Na 

MZ 13.12.2016 predložený materiálna rokovanie vo veci 
schválenia podmienok na  prevod vlastníctva bytu a podielu na 

pozemku pod domom formou dražby - prijaté uz. č. 
266/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016. Byt nájomníčkou uvoľnený 

dňa 14.1.2017.                                                                                                                      
Zmluva o výkone dražby so spoločnosťou Dražobná 

spoločnosť, a.s. Zelinárska 6 Bratislava podpísaná dňa 
23.1.2017, zverejnená 23.1.2017                                                                                                         

- oznámenie o dražbe zverenené na www.vrakuna.sk, na 
úradnej tabuli MiÚ MČ Bratislava- Vrakuňa, vo Vrakunských 

novinách, ostatné zverejnenia zabezpečuje v súlade so 
zákonom dražobná spoločnosť                                                                                                                                                                    

-   dražba vyhlásená na 2.3.2017; byt predaný dražbou dňa 
2.3.2017 za 41 100,00 Eur, výdavky spojené s výkonom 

dražby na základe faktúry číslo 1740231 vo výške 2196,70 
Eur, byt odovzdaný novej vlastníčke dňa 16.3.2017,   návrh na 
vklad formou notárskej zápisnice podaný pod č. Z-4804/2017 

dňa 16.3.2017                                                                                                                                 
vypustené zo sledovania                                                                                                                                               

uznesením číslo 285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                                                                                 
príjem z predaja na účet mestskej časti dňa 20.03.2017, 

vklad v katastri povolený

V
285/XVIII/2017              

z 02.05.2017
- -

20



Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

222/XIV 28.06.2016

Žiadosť  Súkromného gymnázia, so sídlom na  Vážskej ul. č. 32, 821 07 Bratislava  o predĺženie doby nájmu 
nebytových priestorov  a školského dvora v objekte na Vážskej ul. č. 34, 821 07 Bratislava,  ako prípad  hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  
predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                     schvaľuje 
návrh na predĺženie doby nájmu na už existujúce nájomné zmluvy  v prospech  Súkromného gymnázia, so sídlom na Vážskej 
ul. č. 32,   821 07 Bratislava,  ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí  v znení neskorších predpisov a to na:
1) Zmluvu o nájme nebytových priestorov, evidenčné číslo MČ: 345/2012 zo dňa 06.09.2012 na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v budove školského zariadenia na Vážskej ul. č. 34, súpis. č. 5012  Bratislave,  o podlahovej 
ploche   891,19 m2.
2) Nájomnú zmluvu evidenčné číslo MČ: 346/2012 zo dňa 06.09.2012 na prenájom školského dvora, parc.č. 3606, patriaci k 
budove školského zariadenia na Vážskej ul. č. 34  Bratislave o výmere 6.173 m2,
v trvaní 4 rokov a to od 01. septembra 2016 – do 31. augusta 2020.
Zdôvodnenie  osobitného zreteľa:
- nájomca predmetné nebytové priestory vrátane priľahlého školského dvora užíva dlhodobo od r. 2003, kedy investoval do 
prenajatých nebytových priestorov na základe predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, finančné prostriedky v rámci 
rekonštrukcie priestorov a vybudovania tréningového golfového ihriska. Užívaný nebytový priestor  je prevádzkou zariadenia 
školského typu – súkromné gymnázium (zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu) a tvorí jeden celok so susedným 
objektom bývalých detských jaslí na Vážskej ul. 32 v Bratislave, užívaným nájomcom na základe osobitnej zmluvy.
B/                                   odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
uzatvoriť dodatok  k  Zmluve  o nájme nebytových priestorov č. 345/2012 a dodatok Nájomnej zmluve č. 346/2012 o nájme 
školského dvora,   v zmysle bodu A/ ods. 1) a 2) uznesenia.
V prípade ak nájomca Dodatky v súlade  s bodom A/  uznesenia nepodpíše v lehote do  60 dní od ich schválenia v miestnom 
zastupiteľstve,  toto uznesenie stratí platnosť. Termín: po podpísaní uznesenia

Dodatky k citovaným nájomným zmluvám v bode 1) a 
2)  uznesenia  podpísané zo strany prenajímateľa dňa 

08.08.2016, zo strany nájomcu 22.08.2016, zverejnené 
dňa 23.08.2016.                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                         
uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                 

- Dodatok č. 1 k zmluve č. 345/2012 - Vážska 34  (ev. 
č. 164/2016) uzatvorený 22.08.2016, zverejnený 

23.08.2016                                                                                      
- Dodatok č. 1 k zmluve č. 346/2012 - školský dvor 
Vážska 34 (ev. č. 165/2016) uzatvorený 22.08.2016, 

zverejnený 23.08.2016                                                                                       
- Dodatok č. 1 k zmluve č. 352/2012 - Vážska 32,   (ev. 

č. 166/2016) uzatvorený 22.08.2016, zverejnený 
23.08.2016. V dodatku boli na základe vyúčtovania 

za rok 2015 upravené zálohové platby za služby 
spojené s nájmom. Súčasne boli pôvodné mesačné 
úhrady za nájom a služby zmenené na štvrťročné.

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -

223/XIV 28.06.2016

Žiadosť spoločnosti HUMANA People to People Slovakia o. z, Sučianska 31, Martin, o bezodplatné užívanie 
verejného priestranstva  na umiestnenie zberných kontajnerov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                         súhlasí 
s umiestnením zberných kontajnerov na obnosené šatstvo v areáli zberného dvora na Ráztočnej ulici č. 8626 v Bratislave za 
podmienky súhlasu jeho prevádzkovateľa 
B/                                          žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
v prípade súhlasu prevádzkovateľa zberného dvora na Ráztočnej ulici č. 8626 v Bratislave, zapracovať do nájomnej zmluvy 
umiestnenie dvoch kusov zberných kontajnerov občianskeho združenia HUMANA People to People Slovakia, Sučianska 31 
Martin. 

Prevádzkovateľ zberného dvora vyjadril súhlas k 
umiestneniu dvoch kontajnerov,umiestnené, dodatok k 

nájomnej zmluve                                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                                   

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                                      
súhlas na umiestnenie 2 ks kontajnerov na zber 

šatstva zapracované v nájomnej zmluve č. 301/2016, 
zverejnená 30.12.2016

V
230/XV/2016                    
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

224/XIV 28.06.2016

Schválenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej 60 v Bratislave,  k. ú. 
Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                   schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako prípad  hodný  
osobitného zreteľa vyhlásenie zámeru na predaj nehnuteľnosti objektu „Tallin“ na Stavbárskej č. 60, súpisné číslo 5229 v 
Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na liste vlastníctva č.  3245 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverenej do 
správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, postavenej na pozemku parc. č. 1225/2, parcela registra „C“, ktorý je vo 
vlastníctve spoločnosti LUXCON, s.r.o. Bratislava, a to  v prospech Slovenskej republiky – Ministerstva vnútra SR za kúpnu 
cenu 1,00 Euro za účelom zriadenia policajnej stanice.
Dôvody hodné osobitného zreteľa: 
- objekt  od  01.01.2011 neslúži žiadnemu účelu,
- uznesením MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 193/2011 zo dňa 13.12.2011 túto  stavbu vyhlásilo miestne zastupiteľstvo za 
prebytočný majetok a pre mestskú časť nevyužiteľný,
- uznesením MZ MČ Bratislava-Vrakuňa č. 334/2012 zo dňa 18.9.2012 miestne zastupiteľstvo žiadalo vrátiť zverený majetok 
vlastníkovi Hlavnému mestu SR Bratislava,
- hlavné mesto neprejavilo záujem o odzverenie predmetnej stavby,
- zámer využívania tohto objektu priamo pre účely policajného zboru SR – zriadenie policajnej stanice,
- predpoklad zlepšenia bezpečnostnej situácie obyvateľov mestskej časti v danej lokalite.
B/   žiada JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- požiadať primátora hlavného mesta o vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu vlastníctva v súlade s prijatým 
uznesením,
- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť,
- vstúpiť do rokovania s majiteľom pozemku pod zastavanou stavbou o možnosti prevodu vlastníckeho práva k tomuto 
pozemku na MČ.

Primátor hlavného mesta SR Bratislava požiadaný o 
vydanie predchádzajúceho súhlasu k prevodu v súlade s 

uznesením, list č. 7855/1497 dňa 29.7.2016.  Hlavné 
mesto zatiaľ sa k uvedenému prevodu 

nevyjadrilo.Starosta mestskej časti vedie rokovania s 
primátorom hlavného mesta, mestskou aj štátnou 

políciou o zriadení policajnej stanice v priestoroch 
objektu Tallin                                                                                                                                                                    

zostáva v plnení k 27.06.2017

O ponechať v sledovaní O

225/XIV 28.06.2016

Schválenie zámeny pozemku  parc.  3435/20  za  pozemky parc. č. 3435/31 a č. 3435/32 (pôvodné  parc.    č. 658/103) 
na Ihličnatej 7 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                      schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako prípad  hodný  
osobitného zreteľa  zámenu pozemku registra „C“ KN parc. č. 3435/20, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
220 m2, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na liste vlastníctva č. 2764 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Ihličnatej 
7, za novovytvorené pozemky registra „C“ KN  parc. č. č. 3435/31 o výmere 209 m2  a č. 3435/32 o výmere 11 m2, celkom 
o výmere 220 m2 (pôvodné parc. č. 658/103), druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Vrakuňa, evidované na liste 
vlastníctva č. 5383, ktoré vznikli odčlenením  podľa geometrického plánu č. 46/2016, úradne overený   dňa 22.06.2016 pod 
číslom 1301/2016, vo vlastníctve PD Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, Bratislava, bezodplatne. 
 Dôvody hodné osobitného zreteľa: 
- usporiadať  majetkovoprávny  stav  pozemkov  na  stredisku  VPS  na Ihličnatej 7 v Bratislave
  za účelom ich scelenia pre potreby obidvoch vlastníkov, 
- zámenou pozemkov sa vytvorí jednotný dvor pre činnosť strediska bez zásahu do pozemkov patriacich   inému vlastníkovi, 
- zámena bude bezodplatná.
B/                                          žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy,
- podpísať zámennú zmluvu. 

Zámenná zmluva podpísaná dňa 21.07.2016. Vklad do 
katastra podaný dňa 28.7.2016 pod č. V-23382/2016.  

Zápis zámeny vykonaný                                                                                                                                                                                                                                                        
vypustené zo sledovania                                                                                

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                                                         
Zámenná zmluva č. 138/2016 podpísaná 21.7.2016, 
zverejnená 23.8.2016. Zápis zámeny pozemkov v 

katastri vykonaný 14.09.2016.    

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

226/XIV 28.06.2016

Žiadosť Ing. Ivana Králika o prevod vlastníctva nebytového priestoru na Čiližskej 26A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa 
ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                         berie na vedomie 
žiadosť nájomcu Ing. Ivana Králika, UNI-CENTER, IČO: 11 634 286, Kríková 18, 821 07 Bratislava o prevod vlastníctva 
nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 82 m2,  na Čiližskej 26/A v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 
1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 
20/92 zo dňa 06.02.1992,  postavený na pozemku  parc. č. 3562/2,  parcela registra „C“ KN, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV 
č. 1095, ktorý nie je zverený do správy MČ, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
B/                                          neschvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako prípad  hodný  
osobitného zreteľa zámer na predaj nehnuteľnosti uvedenej v bode  A/ do vlastníctva nájomcu  Ing. Ivana Králika Kríková 18 
Bratislava, UNI-CENTER, IČO: 11 634 286, Kríková 18, 821 07 Bratislava. 
C/                                             splnomocňuje
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
na rokovanie s Ing. Králikom o refundácii preukázateľne  vynaložených prostriedkov investovaných do objektu  na Čiližskej 
26/A v Bratislave zo strany nájomcu.

Priestor nájomcom odovzdaný, rokovanie s Ing. 
Králikom a právnym zástupcom dňa 13.7.2016. 
Požiadaný o preukázanie vložených finančných 

prostriedkov. Nájomný vzťah s nájomcom ukončený a 
NP odovzdaný MČ zápisnične dňa 15.7.2016 bez 

refundácie vynaložených prostriedkov investovaných do 
NP.                                                                                                                                                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                                                
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016     

Listom č. 657/6734/2017/PSM/MU zo dňa 16.06.2017 
bola zaslaná výzva na vypratanie a odovzdanie 

predmetu nájmu v termíne do 15.07.2016. Protokol o 
odovzdaní a preberaní nebytových priestorov  dňa 

15.07.2016   

V
244/XVI/2016                          
z 13.12.2016

- -

227/XIV 28.06.2016

Informácia o obnove povrchu komunikácie a chodníka na Železničnej ulici
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                       schvaľuje
použitie ušetrených finančných prostriedkov zo schválenej sumy vo výške 75 950,00 € na obnovu povrchu komunikácie a 
chodníka  na Železničnej ulici, ktoré sa získali  pri verejnom obstarávaní obnovy komunikácie  formou EKS na druhú etapu  
obnovy tejto  komunikácie.

 Obnova komunikácie zrealizovaná v auguste 2016                                                                                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                          

uznesením číslo 230/XV/2016 z 27.9.2016                                                  
Zadanie zákazky na obnovu cez EKS v max.výške                                     
75 950 €.  I. etapa obnovy komunikácie Železničná 
zrealizovaná v auguste na základe vygenerovanej 

Zmluvy o dielo č. Z201613408_Z dňa 02.06.2016 na 
sumu 23 000 €. II. etapa realizovaná v auguste na 

základe objednávky v sume 52 934 €.                            

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -

228/XIV 28.06.2016

Interpelácie, spôsob ich prijatia a vybavenia. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                               berie na vedomie
informáciu o vybavenej interpelácii poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 
28.06.2016.

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
230/XV/2016 z 27.9.2016    

V
230/XV/2016             
z 27.9.2016

- -

Prijaté uznesenia č. 198/XIV/2016  - č. 228/XIV/2016   - celkom prijatých 31 uznesení

229/XV 27.09.2016

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 28.06.2016.

 Kontrola vykonaná v zmysle platného  Rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - 

čl. 5 bod 15.                                                                                                                                                                                   
vypustené zo sledovania                                                                                                            

uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

230/XV 27.09.2016

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 459/2013 zo dňa 23.04.2013, 643/2014 zo dňa 14.4.2014, 80/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 
146/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 167/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 185/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 186/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 198/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 199/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 200/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
202/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 203/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 204/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 205/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 206/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 207A/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
208/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 209/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 211/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 213/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 214/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 215/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 216/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
217/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 222/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 223/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 225/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 227/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 228/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016,
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 89/VI/2015 zo 
dňa 23.06.2015, 93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
149/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 183/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 195/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 201/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
210/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 212/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 218/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 219/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 220/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 221/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
226/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016.
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 459/2013 zo dňa 23.04.2013, 643/2014 zo dňa 14.4.2014, 
80/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 146/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 167/XI/2016 zo dňa 16.02.2016, 185/XII/2016 zo dňa 
26.04.2016, 186/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 198/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 199/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
200/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 202/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 203/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 204/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 205/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 206/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 207/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
207A/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 208/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 209/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 211/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 213/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 214/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 215/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
216/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 217/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 222/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 223/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 225/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 227/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 228/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016.

vypustené zo sledovania                                                                       
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

231/XV 27.09.2016

Kontrola vybavovania sťažností a petícii za I. polrok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                           berie na vedomie
Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2016 číslo 8/2016.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2016, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa číslo 131/X2015 zo dňa 08.12.2015.                                                                                                           
vypustené zo sledovania                                                                 

uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

232/XV 27.09.2016

Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku 
kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015 – vyplácanie odmien poslancom.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                     berie na vedomie
Správu číslo 7/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy č. 4/2016 o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly č. 4/2015 – vyplácanie odmien poslancom.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2016, schválený uznesením 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava–Vrakuňa číslo 131/X/2015 zo dňa 

08.12.2015.                                                                 
vypustené zo sledovania                                                              

uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

233/XV 27.09.2016

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                                     schvaľuje
vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za obdobie január - jún 2016 z maximálnej 
odmeny stanovenej zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 €.

 vypustené zo sledovania                                                               
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                          

odmena vyplatená v mesiaci september 2016
V

244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

234/XV 27.09.2016

Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za I. polrok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                              berie na vedomie
Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2016.

 vypustené zo sledovania                                                     
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

24



Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1
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Návrh ďalšieho postupu

235/XV 27.09.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných plagátov a iných nosičov 
informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                             schvaľuje
1. predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných plagátov a iných 
nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
2. výmenu súčasných úradných tabúľ a plagátových plôch; betónových, reklamných a propagačných valcov na umiestňovanie 
volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B/                                             žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava č. ..../2016 zo dňa ...... o umiestnení volebných plagátov a 
iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2016 zo dňa .......... 2016 o umiestnení 
volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Vrakuňa spôsobom 
obvyklým.                                     Termín: po podpise uznesenia

 VZN 3/2016 vyhlásené 03.10.2016; zverejnené na 
stránke www.vrakuna.sk v sekcii úradná tabuľa-VZN.                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                  
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                         

VZN vyhlásené 03.10.2016                 

V
244/XVI/2016                    
z 13.12.2016

- -

236/XV 27.09.2016

Pasportizácia detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                     berie na vedomie
pasportizáciu detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,
B/                                       schvaľuje
revitalizáciu detských ihrísk podľa poradia, ktoré navrhne komisia kultúry a školstva,
C/                                         žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1) vypracovať časový a vecný harmonogram revitalizácie detských ihrísk,
2) vytypovať tri ihriská pre tínedžerov,
3) preskúmať možnosti vytvorenia dvoch nových ihrísk v oblastiach Majoránová a Majerská z hľadiska majetkovo právneho,
4) zapracovať výdavky na revitalizáciu detských ihrísk do rozpočtu 2017 podľa schváleného harmonogramu.

C1/ C2 komisia kultúry a školstva vypracovala dňa 30.1.2017 postup 
rekonštrukciu ihrísk v roku 2017 v nasledovnom poradí Píniová, 

Bebravská, Stavárska    
2/ návrh na vybudovanie ihrísk pre teenagarov:  v nasledovnom 

poradí Toplianska – rekonštrukcia pôvodného petangového  ihriska – 
spevnenie plochy v zmysle   návrhu, osadenie basketbalových košov, 
tenisová stena, Hnilecká – v zmysle návrhu – vybudovať hokejbalové 
ihrisko, repasácia mantinelov  a osadenie hádzanárskych bránok. V 

prípade, že zostanú finančné prostriedky komisia pre kultúru a 
školstvo navrhla investovať do vybudovania ďalších teenegerských 

ihrísk v areáloch základných škôl – ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská. 
splnené                                                                                                                                             

C3/  V lokalite Majoránová a Majerská z hľadiska 
majetkovoprávneho nie je vhodný pozemok vo vlastníctve, resp. 

správe MČ, na ktorom by sa mohli vytvoriť nové ihriská. Možnosti sa 
naďalej preskúmávajú                                                                                                                                                                                                                     

C/4) V návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2017 rozpočtované 
prostriedky na revitalizáciu detských ihrísk v sume 50 000 €.                                                                                                                                

zostáva v plnení  k 27.06.2017                                                                               
V rozpočte na rok 2017 schválené kapitálové výdavky na 

rekonštrukciu DI vo výške 50 000 €. V mesiaci máj 2017 boli 
revitalizované  DI Stavbárska, Píniová a Bebravská v zmysle 

zmluvy č. 84/2017. Na rokovaní MZ dňa 02.05.2017 prijaté uz. č. 
289/XVIII/2017, ktorým nebol schválený zámer na odkúpenie 
pozemku na vybudovanie nového DI v lokalite Priehradnej ul, 

zámer vybudovania ďalšieho DI v lokalite za cintorínom Vrakuňa 
a so vstupom od Brezovej a zámer vybudovania nového DI v 

lokalite Priehradnej ulice                                                                           

O ponechať v plnení O
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237/XV 27.09.2016

Pasport zberných hniezd na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A)                               berie na vedomie
pasport zberných hniezd na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
B)                                  schvaľuje
˗ sústrediť triedený zber najmä na zbernom dvore na Ráztočnej ulici,
- ponechať v sídlisku naďalej triedený zber komunálneho odpadu bytových domov v réžii správcov bytov a nebytových 
priestorov,
- vytypovať zberné hniezda na miestach, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a prípadné 
dočisťovanie týchto zberných hniezd zabezpečovať vo vlastnej réžii – strediskom VPS,
C)                                    žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- opakovane požiadať primátora Hlavného mesta SR Bratislava o zmenu likvidácie separovaného odpadu – zaviesť systém 
bezplatného odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej zástavby s možnosťou zakúpiť si zbernú nádobu na 
separovaný odpad.                                                                          Termín: december 2016

T.č. v MČ Bratislava - Vrakuňa 7 zberných hniezd+kontajnery 
na triedený odpad na Zbernom dvore Ráztočná súp.  č.8626.                                                                                                                                           

Vytipované pozemky vhodné na zberné hniezda:  Železničná ul. 
pri Dvojkrížnej, križovatka Železničná-Domašská, koniec ul. 

Hrušovská.Okrem vytipovaných lokalít, je aj možnosť 
ponúknutá Magistrátom  hl. mesta SR Bratislavy na 

kalendárový zber komunálneho odpadu na rok 2017 v 
oblastiach, kde nie je možné určiť pozemok vhodný na 

zriadenie zberného hniezda. Dočisťovanie zberných hniezd 
prebieha v réžii VPS. Primátor požiadaný.                                                                                        
vypustené zo sledovania uznesením číslo                             

285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017

V
285/XVIII/2017           

z 02.05.2017
- -

238/XV 27.09.2016

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1173/7 – zastavané plochy a nádvoria pod existujúcim predajným 
stánkom o výmere 6m2 na Kazanskej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o., 
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31384421, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  schvaľuje
prenájom časti pozemku parc. č. 1173/7-zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 1517 o výmere 6 m2, nachádzajúci sa 
pod existujúcim predajným stánkom na Kazanskej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava 
spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31384421, v zastúpení JUDr. Stanislavom Strapekom, 
konateľom spoločnosti za týchto podmienok:
- predaj novín a časopisov, cigariet, tabakových výrobkov a doplnkového tovaru
- dobu určitá a to od 01.10.2016 – do 30.09.2021,
- cenu nájmu vo výške 50,00 Eur/m2/rok.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Spoločnosť MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o. od roku 2010 užíva predmetný pozemok za účelom prevádzkovania 
predajného stánku, ktorý je jej výlučným vlastníctvom.
B/                                    odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca nájomnú zmluvu v súlade s bodom A/ uznesenia nepodpíše v lehote do 60 dní od ich schválenia v 
miestnom zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.                  Termín: po podpise uznesenia MZ

Nájomná zmluva č. 271/2016 podpísaná zo strany 
prenajímateľa dňa 30.09.2016 a zo strany nájomcu 

26.10.2016, zverejnená dňa 11.11.2016.                                                                                                        
vypustené zo sledovania                                                           

uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                   
zmluvač. 271/2016  platná podpisom nájomcu dňa 

26.10.2016, zverejnená 11.11.2016, finančná kontrola 
k zmluve nebola vykonaná v súlade so zákonom č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

V
244/XV/2016           
z 13.12.2016

- -

239/XV 27.09.2016

Zámer využitia nebytových priestorov v objekte na Čiližskej ul. v Bratislave, súpisné číslo 13507, postavený na 
pozemku parc. č. 3562/2, k. ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                      schvaľuje
- využitie nebytových priestorov o výmere 182 m2 v objekte na Čiližskej ul. v Bratislave, súpisné číslo 13507, zverený do 
správy Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 20/92 zo dňa 06.02.1992, postavený na pozemku parc. č. 3562/2, k. 
ú. Vrakuňa evidovaný na LV č. 1095 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, nezverený do správy mestskej časti, na 
verejnoprospešné účely zriadenie prevádzky:
- klubu dôchodcov,
- Materského centra Rybka, IČO: 42 170 303 – s podmienkou starostlivosti
o detské ihrisko na Čiližskej ul. nachádzajúce sa pred daným objektom,
- vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000,00 Eur na opravu strechy predmetného objektu
B/                                          žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
- zabezpečiť vyčíslenie výšky nákladov na nevyhnutnú opravu predmetného objektu a vytvorenie požadovaných priestorov,
- zapracovať vyčlenenie finančných prostriedkov z rezervného fondu a jeho zapojenie do rozpočtu na rok 2016 vo výške  20 
000 € na opravu strechy na objekte na Čiližskej ul., súpisné číslo 13507.Termín:najbližšie zasadnutie MZ

B/ Náklady na nevyhnutnú opravu objektu na Čiližskej ul. 
zohľadnené vo výdavkoch rozpočtu 2016 (radiátory, kotol) a ďalšie 

vo výdavkoch rozpočtu na rok 2017 (podlaha, svietidlá, 
maľovanie...). Prostriedky rezervného fondu na financovanie 
odstránenia havarijného stavu strechy objektu na Čiližskej ul. 
zapojené  podľa skutočnosti do rozpočtu 2016, odstránenie 

havarijného stavu strechy zrealizované a uhradené v sume 18 424 € v 
mesiaci november 2016.  V roku 2016  boli ďalej zrealizované:  v 
celom objekte  namontované nové vykurovacie telesá  , nefunkčný 

plynový kotol bol nahradený novým . Rok 2017- II etapa - 
rekonštrukcia objektu je  dokončená :  stavebné práce 19 993,34 € = 
nová priečka s dverami (rozdelenie priestoru na dve časti), 2x nové 

WC , nová technickej miestnosť pre kotol,  umývadlo, vymaľovanie ; 
výmena okien a vonkajších dverí 11 210,46 €; nová podľahová 
krytina 3 993,20 €; zabezpečovací systém 699,60 €; Návrh na 

schválenie využitia nebytových priestorov predložený na rokovanie 
zastupiteľstva dňa 27.06.2017 zostáva v plnení  do doby určenia 

využitia priestotu                                                                                                                                             
zostáva v plnení do 27.06.2017                                                                                                                                                                  

Na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27.06.2017 bude 
predložený návrh na schválenie využitia nebytových priestorov 

pre občianske združenie RYBKA, denné centrum "Klub 
dôchodcov Malý Dunaj" a  neziskovú organizáciu "Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

O ponechať v plnení O
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240/XV 27.09.2016

Žiadosť hlavného mesta SR Bratislava o schválenie realizácie prevodu vlastníctva zvereného pozemku registra „E“ 
parc. č. 850/101 o výmere 19 m2, k. ú. Vrakuňa, v prospech spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., Májová 21 
Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  schvaľuje
prevod vlastníctva časti pozemku registra“ „E“ parcela KN č. 850/101 o výmere 19 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 270, 
k. ú. Vrakuňa, v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Krokusovej ulici, zverený do správy mestskej časti, v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti 
ŠTÚDIO ENTER, s.r.o., Májová 21, 850 05 Bratislava, IČO: 35 949 678,
B/                                    súhlasí
s realizáciou prevodu pozemku v súlade s bodom A/ priamo vlastníkom nehnuteľnosti hlavným mestom SR Bratislava, ktoré 
realizuje prevod vlastníctva pozemkov ako celku odpredajom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1809 o výmere cca 95 
m2, v predmetnej výmere oddelený podľa GP č. 28/2016 od pozemkov registra „E“ parc. č. 830/100, parc. č. 850/101 (ako 
diely č. 4, 5, 6) evidovaných na LV č. 270, k. ú. Vrakuňa s podmienkou, že alikvótna časť 60 % z kúpnej ceny predmetného 
pozemku č. 850/101 bude v prípade realizácie kúpy uhradená kupujúcim priamo na účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Stanovisko MČ zaslané na hlavné mesto listom č. 
1496/9743/2016 zo dňa 19.10.2016, doručený dňa 

28.10.2016.                                                                                                                                                       
vypustené zo sledovania                                                               

uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                             
Súhlasné stanovisko k prevodu zaslané dňa 

26.10.2016. Prevod pozemku  schválilo
mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR Bratislavy  dňa 

7. a 8.12.2016 uz. číslo 697/2016. Kúpna zmluva 
podpísaná 7.2.2017, príjem alikvotnej časti z kúpnej 
zmluvy pripísaný na účet mestskej časti 17.02.2017     

V
244/XV/2016           
z 13.12.2016

- -

241/XV 27.09.2016

Prevod vlastníctva časti pozemku registra „C“ parc. č. 2949 na Majerskej ulici – záhrady v Bratislave, k.ú. Vrakuňa 
na základe žiadosti p. Miroslava Beňa, Šustekova 3, Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                     neschvaľuje
vyhlásenie zámeru na prevod vlastníctva časti pozemku parcela registra „C“ KN č. 2949, evidovaného na liste vlastníctva č. 1, 
k. ú. Vrakuňa, v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

Stanovisko MČ zaslané žiadateľovi  listom č. 7622/1107/2016  
zo dňa 19.10.2016, doručený dňa 28.10.2016.                                                                                                                                                                                                                                                             

vypustené zo sledovania                                                          
uznesením číslo 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                                                                              
stanovisko o neschválení zámeru zaslané listom                                 

č. 1107/7622/2016/PSM/DU dňa 26.10.2016  a osobne 
listom č. 1688/9455/2016/STAR/LZ     

V
244/XV/2016           
z 13.12.2016

- -

242/XV 27.09.2016

Správa Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o stave podania „Oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z o ochrane verejného záujmu v 
znení ústavného zákona č. 545/20005 Z.z. Čl. 7 bod 1“.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                  berie na vedomie
predloženú správu Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu o stave podania „Oznámení funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v znení 
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“

vypustené zo sledovania uznesením číslo 
244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016      

V
244/XV/2016           
z 13.12.2016

- -

Prijaté uznesenia č. 229/XV/2016  - č. 242/XV/2016   - celkom prijatých 14 uznesení

243/XVI 13.12.2016

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 27.09.2016.

 úloha stála                                                                                                                                                                         
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017    
V

272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

244/XVI 13.12.2016

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–   Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 212/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 219/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 220/XIV/2016 zo dňa 
28.06.2016, 226/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 229/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 230/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 
231/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 232/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 233/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 234/XV/2016 zo dňa 
27.09.2016, 235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 238/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 240/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 
241/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 242/XV/2016 zo dňa 27.09.2016.
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 89/VI/2015 zo 
dňa 23.06.2015, 93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 
149/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 183/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 195/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 201/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 
210/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 218/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 221/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 224/XIV/2016 zo 
dňa 28.06.2016, 236/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 237/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 239/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 212/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 219/XIV/2016 zo dňa 
28.06.2016, 220/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 226/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 229/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 
230/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 231/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 232/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 233/XV/2016 zo dňa 
27.09.2016, 234/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 235/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 238/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 
240/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 241/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 242/XV/2016 zo dňa 27.09.2016.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017   

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

245/XVI 13.12.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2017.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na  I. polrok 2017. 
B/                                    poveruje
Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

• Kontrola formulácie uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
- pravidelná kontrola 

          • Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva.                                                                                               
• Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2016 -

predložená dňa 28.02.2017 - prijaté uz. č.274/XVII/2017. 
          • Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 -  predložená dňa 28.02.2017 - 
prijaté uz. č.273/XVII/2017.                                                                                             

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa za rok 2016 - predložené na rokovanie MZ 27.06.2017.                                                                                                                                      

• Kontrola poskytovaných  dotácií z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 - v priebehu I. polroka 2017 - prijaté 

uznesenie č. 287/XVIII/2017 .
• Kontrola zvereného majetku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do 

správy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa -  bude predložená  v priebehu roka 

2017.                                                                                                                                                                    
zostáva v plnení k 27.06.2017       

O ponechať v plnení O

246XVI 13.12.2016

Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti     mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
za rok 2015 – Materská škola, Kríková 20,  821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                             berie na vedomie
1. Správu číslo 6/2016 o výsledku finančnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015 - Materskej škole Kríková 20, 821 07 Bratislava za rok 2015.
2. Prijaté opatrenia na  nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich, vrátane termínov ich plnenia.
B/                                   žiada
Miroslavu Koprdovú, riaditeľku
zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, vrátane termínov ich 
plnenia.

 Na základe kontrolných zistení a odporúčaní oprávnenej osoby 
povinný orgán vydal  18 opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. V súlade s § 20 
ods. 4 písm. b) zákona číslo 357/2015 o finančnej kontrole a 

audite   písomný zoznam splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku  v súlade s vydanými opatreniami určené v termíne do  
30.06.2017. Kontrola splnených opatrení bude navrhnutá pri 

schvaľovaní plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.                                                                                                                                                                  
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017   

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

247/XVI 13.12.2016

Návrh na udelenie odmeny miestnej kontrolórke Mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
                                   schvaľuje
vyplatenie odmeny miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za obdobie  júl - november 2016 z maximálnej 
odmeny stanovenej zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vo výške 1 500 €.

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                     
odmena vyplatená v mesiaci december 2016   

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

248/XVI 13.12.2016

Termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2017. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                  schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2017 so začiatkom o 8,30 hod. 
nasledovne: 
- 28. februára 2017
- 02. mája 2017
- 27. júna 2017
- 19. septembra 2017
- 12. decembra 2017.
B/                                  žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
zverejniť harmonogram zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2017.                                                  
Termín: po podpise uznesenia.

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
zverejnený na webovej stránke mestskej časti v termíne 

po podpise uznesenia                                                                                                                                                                                                                 
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                      
harmonotram zverejnený na webovej stránke 

mestskej časti  

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

249/XVI 13.12.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 o určení výšky finančných 
prostriedkov  na prevádzku a mzdy   na  dieťa materskej  školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                              schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 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  č. .../2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na  dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie  č. .../2016 o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na  
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
spôsobom obvyklým.

VZN  č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky 
finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na  

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na úradnej tabuli a web stránke mestskej časti.                                                                          
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                     
VZN zverejnené  bez uvedenia dňa vyhlásenia

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

250/XVI 13.12.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. ......./2016 o miestnych daniach 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                schvaľuje
Všeobecne záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. ........../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnych daniach 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 s pripomienkami v čl. I § 4 ods. 1:
1. písm. d) 10,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku,
2. písm. e) 0,- eur za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba – držiteľ preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
B/                                    žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016  o miestnych 
daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
7/2015 zo dňa 8. 12. 2015
2.zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa   č. .../2016 zo dňa 13. 12. 2016 o miestnych 
daniach mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
7/2015 zo dňa 8. 12. 2015 obvyklým spôsobom. 

VZN  č. 5/2016 zo dňa 13.12.2016,  ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa         v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na úradnej tabuli a web stránke 
mestskej časti.                                                                                                                                           

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                

VZN zverejnené  bez uvedenia dňa vyhlásenia

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

251/XVI 13.12.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č.  ........./2016 zo dňa 13.12.2016 o podmienkach 
poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe 
úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) 
č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a spôsobe určenia  výšky 
úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o podmienkach poskytovania sociálnej služby.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ........../2016 zo dňa .....o podmienkach poskytovania sociálnej 
služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  Mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa  č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým 
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o 
podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a  spôsobe určenia  výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú 
službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - 
Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o podmienkach poskytovania sociálnej služby,
B/                                žiada  
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ......... /2016 zo dňa ......... o podmienkach poskytovania 
sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia  Mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa  č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu 
službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 
16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a  spôsobe určenia  výšky úhrady za poskytovanú 
opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o podmienkach poskytovania sociálnej služby, 
2. zverejniť spôsobom obvyklým.                                                                  Termín: po podpise uznesenia

VZN č. 6/2016 zo dňa 13.12.2016 o podmienkach 
podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a 
spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa mení a 

dopĺňa VZN MČ Bratislava–Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 
22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej 
služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, 

ktorým sa zrušuje VZN MČ Bratislava – Vrakuňa (ďalej 
aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach 
poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a 

spôsobe určenia  výšky úhrady za poskytovanú 
opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 

19.06.2012,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ 
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010  o 

podmienkach poskytovania sociálnej služby.                                                                                                                                                         
VZN podpísané a vyvesené dňa 16.12.2016; 

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                       
VZN zverejnené 16.12.2016 a účinné dňom 

zverejnenia v súlade s  § 6 ods. (8) zákona NR SR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

252/XVI 13.12.2016

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                        schvaľuje
II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2016  podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a 
výdavkov 7 592 213 €:
                                                                         Rozpočet 2016      Upravený rozpočet   Návrh II. zmeny
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/            7 015 367               8 279 041               7 592 213
Bežné príjmy                                                           6 507 867              6 702 061                6 736 069
Kapitálové príjmy                                                     252 000                  118 650                   102 650
Príjmové finančné operácie                                       255 500                1 458 330                  753 494
VÝDAVKY CELKOM /600+700+800/                  7 015  025                8 279 041               7 592 213
Bežné výdavky                                                       6 309 117                6 594 075               6 669 370
Kapitálové výdavky                                                  628 250                1 606 966                  844 843
Výdavkové finančné operácie                                     78 000                     78 000                    78 000
B/                            žiada 
Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku 
1. Rozpísať II. zmenu  rozpočtu  na rok 2016 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.               
2. Zabezpečiť v roku 2016 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov. Termín: 31.12.2016

1. Schválená II. zmena  rozpočtu  na rok 2016 rozpísaná 
správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým 

organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava–Vrakuňa                                                                                                     

2.Vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových 
výdavkov v r. 2016 zabezpečená. Uznesenie splnené,                                                                                         

vypustené zo sledovania                                                                                                              
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                           

Rozpis II. zmeny rozpočtu  na rok 2016 zaslaný 
rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  pod 
spisom č. 690 dňa 16.12.2016. Po schválení II. zmeny 

rozpočtu starosta v súlade s uz. č. 157/X/2015 
vykonal rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods.2 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy                                                                         

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

253/XVI 13.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 a 2019.
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 2017 a nasledujúce roky 2018-2019
B/                        schvaľuje
1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa  na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške                             7 754 
275  € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej 
štruktúry, a to: 
Bežné príjmy 6 958 403, Bežné výdavky 6 661 528, Výsledok bežného rozpočtu 296 875
Kapitálové príjmy 45 000, Kapitálové výdavky 977 192, Výsledok kapitálového rozpočtu -932 192
Fin. operácie príjmové 750 872, Fin. operácie výdavkové 115 555, Výsledok finančných operácií 635 317
Príjmy celkom 7 754 275, Výdavky celkom 7 754 275, Výsledok hospodárenia celkom 0
2. rozpočet roz. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2017
C/                     berie na vedomie
prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 a 2019 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 2017 správcom jednotlivých rozpočtových  prostriedkov.                                                                        
Termín: 31.01. 2017
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 na príslušný rok u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

D. Rozpis rozpočtu  na rok 2017 zaslaný správcom 
rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava–Vrakuňa  organizáciám elektronicky dňa 

10.1.2017.                                                                                                                                
E. zostáva v plnení                                                                    

Rozpis rozpočtu  na rok 2017 zaslaný rozpočtovým 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa  pod spisom č. 690 dňa 
16.12.2016 a správcom rozpočtových položiek 

elektronicky dňa 10.1.2017.                                                                                                             
zostáva v plnení k 27.06.2017    

O

Vypustiť zo sledovania                                     
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

254/XVI 13.12.2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Železničná  14, Bratislava, za školský rok 
2015/2016
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 2015/2016. 
B/                        žiada
riaditeľku Základnej školy, Železničná 14, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom 
mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ zverejnená dňa 30.12.2016 na 

web stránke školy, v záložke dokumenty:  
http://www.zszelba.sk/dokumenty a  je prístupná v 

zborovni školy.                                                                                                                                                      
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                           
správa zverejnená na webovej stránke dňa 

30.12.2016  

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

255/XVI 13.12.2016

Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej    činnosti   ZŠ Rajčianská 3, 821 07 Bratislava, za 
školský rok 2015/2016.
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 2015/2016. 
B/                          žiada
riaditeľku Základnej školy Rajčianska 3, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a 
webovom sídle školy najneskôr do 31. 12. 2016. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ Rajčianska 3, 821 07 Bratislava, 
za školský rok 2015/2016 bola zverejnená na webovom 

sídle školy.                                                                        
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017             
správa zverejnená na webovej stránke bez uvedenia 

dátumu

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

256/XVI 13.12.2016

Správa o výsledkoch a   podmienkach   výchovno-vzdelávacej    činnosti   ZŠ  Žitavská 1, 821 07 Bratislava, za 
školský rok 2015/2016. 
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 2015/2016. 
B/                         žiada
riaditeľku Základnej školy, Žitavská 1, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na obvyklom mieste a 
webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016. 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ Žitavská 1, 821 07 Bratislava, 
za školský rok 2015/2016 bola zverejnená na webovom 

sídle školy.                                                                            
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017       
správa zverejnená na webovej stránke bez uvedenia 

dátumu

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

257/XVI 13.12.2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, za školský 
rok 2015/2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                      schvaľuje
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za školský rok 2015/2016 a to: Materská škola, Kaméliová 10,
B/                        žiada
riaditeľku Materskej školy Kaméliová 10, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom 
mieste a na webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti MŠ Kaméliova 10, 821 07 Bratislava, za školský rok 

2015/2016 bola zverejnená na webovom sídle: 
www.mskameliova.sk - záložka o nás -položka: správa o VVČ 

dňa 28.12.2016. Správu sa nachádza na nástenke materskej 
školy - tiež od 28.12.2016.
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                                                                    
správa zverejnená na webovej stránke bez uvedenia 

dátumu

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

258/XVI 13.12.2016

Správa o výsledkoch a  podmienkach  výchovno-vzdelávacej    činnosti  MŠ   Kríková 20,  821 07 Bratislava, za 
školský rok 2015/2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                      schvaľuje
predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Kríková 20 v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za školský rok 2015/2016.
B/                         žiada
riaditeľku Materskej školy Kríková 20, 821 07  Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
zverejniť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom mieste a na 
webovom sídle školy najneskôr do 31.12.2016.

Správa zverejnená na webovom sídle materskej školy 
www.mskrikova.sk - záložka dokumenty - položka Správa o 

VVČ dňa 15.12.2016. Správa bola zverejnená aj na 
informačnej nástenke školy, v zborovni dňa 15.12.2016.                                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                                          

správa zverejnená na webovej stránke bez uvedenia 
dátumu

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -
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VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

259/XVI 13.12.2016

Návrh na zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy a školskej jedálne Kríková ul. č. 20, Bratislava  v 
objekte   Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  a jeho následné zriadenie k 1.9.2017. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                      schvaľuje
1. zaradenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava 
do siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2017.
2. zriadenie školskej jedálne ako súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy Kríková č. 20, Bratislava v objekte 
Bodvianska č.4, Bratislava od 1.9.2017. 
B/                           žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
1. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska 
Materskej školy, Kríková  ul. č. 20, Bratislava v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
a jeho následné zriadenie k 1.9.2017.    Termín: do 20. decembra 2016
2. predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť   na zaradenie školskej jedálne ako 
súčasť elokovaného pracoviska Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte Bodvianska ul. č. 4, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení SR a jeho následné zriadenie k 1.9.2017.                                                           Termín: do 20. 
decembra 2016
3. požiadať príslušné orgány štátnej správy a školskej samosprávy o vyjadrenia  k zaradeniu elokovaného pracoviska 
Materskej školy, Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte  Bodvianska ul. č. 4,  Bratislava  do siete  škôl a školských zariadení 
SR.                                                                    Termín: do 31. marca 2017

Dňa 16.12.2016 bola doručená žiadosť  na zaradenie 
elokovaného pracoviska MŠ Bodvianska do siete, na 

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 
3.2.2017 sme požiadali príslušné orgány štátnej správy a 

školskej samosprávy o vyjadrenia  k zaradeniu elokovaného 
pracoviska MŠ Kríková ul. č. 20, Bratislava v objekte  

Bodvianska ul. č. 4,  Bratislava  do siete  škôl a školských 
zariadení SR.                                                                                                                                       

zostáva v plnení k 27.06.017                                                                                                                                                                 
• listom č.  296/12070/2016/ŠKS/MBz 13.12.2016 podaná 
žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl,                                                                                                                                          

• listom č. 245/1088/2017/ŠKS/MB z 1.2.2017 podaná 
žiadosť o zaradenie ŠJ do siete školského zariadenia,                                                                                                                                                                       

• dňa 15.2.2017 doručené vyjadrenie bez pripomienok od 
Hasičského a záchr. útvaru hl. m. SR Bratislavy  k 

zaradeniu,                                                                                                                                                                                                                                                                     
• 16.2.-17.2.2017 Inšpektorát práce vykonal inšpekciu, kde 

neboli zistené nedostatky,                                                                                                                                                                                              
• dňa 23.2. a 24.2.2017 doručená odpoveď z Inšpektorátu 
prácelistom s tým, že vyjadrenie z ich strany bude až po 

zrealizovaní úprav.    

O ponechať v plnení O

260/XVI 13.12.2016

Vyhlásenie zámeru na predaj pozemkov parc. č. 2578, 2579, 2576/6, 2576/7  na Hradskej ul. v Bratislave formou 
obchodnej verejnej súťaže.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                           schvaľuje 
vyhlásenie zámeru na predaj pozemkov parcely registra „C“, k. ú. Vrakuňa
      - parc. č. 2578,  o výmere 554 m2, druh pozemku  záhrady, 
      - parc. č. 2579,  o výmere 328 m2, druh pozemku záhrady, 
      - parc. č. 2576/6, o výmere 122 m2, druh pozemku ostatné plochy,
      - parc. č. 2576/7, o výmere 282 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
evidované na liste vlastníctva č. 1517, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,   zverené do správy  Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa,  formou obchodnej verejnej súťaže. 
B/                             žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku  na stanovenie všeobecnej hodnoty   majetku,
- požiadať primátora o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod tohto majetku,                           
- na základe znaleckého posudku a súhlasu primátora pripraviť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva schválenie súťažných 
podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.

Znalecký posudok č. 38/2017 na základe obj. č.  
vypracovaný dňa 9.3.2017, predchádzajúci súhlas 

primátora požiadaný listom č. 1310/3407/2017 zo dňa 
27.3.2017, na MZ dňa 2.5.2017 bol  predložený návrh 

súťažných podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže.  Návrh súťažných podmienok na predaj 

pozemkov hlasovaním dňa 02.05.2017 nebol schválený                                                                      
zostáva v plnení k 27.06.2017                                           

Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov 
predložený na rokovanie zastupiteľstva 02.05.2017. 

Hlasovaním nebolo prijaté uznesenie

O

Vypustiť zo sledovania                          
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V
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KONTROLA PLNENIA
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č. uz., ktorým sa 
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sledovania

Návrh ďalšieho postupu

261/XVI 13.12.2016

Návrh na stanovenie výšky nájomného na  prenájom spoločenských priestorov  v Spoločenskom dome na 
Poľnohospodárskej 27B v Bratislave. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                               schvaľuje 
výšku nájomného pri uzatváraní krátkodobých nájomných zmlúv, ktorých trvanie neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci; 
na prenájom nebytových a spoločenských priestorov,  súpisné číslo: 20056,  na Poľnohospodárskej ul. č.  27/B, Bratislava, 
objekt  postavený na pozemku parc. č.  631/95 k. ú. Vrakuňa, zapísaný na liste vlastníctva č.  4709,  vedený  Katastrálnym 
úradom Bratislava, Správa katastra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to v zmysle § 9a ods. 9 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb., o majetku obcí, v znení neskorších predpisov nasledovne: a) priestory vestibulu, prízemie, b) priestory 
vestibulu, I. poschodie, c) priestory spoločenskej sály, I. poschodie, d) priestory manipulačné  (časť vestibulu), I. poschodie.
I. Priestory VESTIBULOV - výška  nájmu/hod.  podľa účelu nájmu:
- komerčné účely,  obchodná činnosť a pod. .12,-Eur/hod., schôdzková činnosť, predvolebná kampaň, semináre a pod. 10,-
Eur/hod., výstavy a pod. 5,-Eur/hod.
II. Priestory SPOLOČENSKEJ  SÁLY - výška  nájmu/hod. podľa účelu nájmu: 
- komerčné účely, predvolebná kampaň a pod. 22,- Eur/hod., kultúrne a spoločenské akcie, konferencie a pod. 18,- Eur/hod., 
výchovno-vzdelávacia činnosť - akadémie, semináre, schôdzková činnosť a pod. 10,- Eur /hod.
III. Priestory MANIPULAČNÉ (napr. bufet, sklad, kuchynka a pod.)  na I. poschodí 20,- Eur/deň.
IV. Bezplatné užívanie nebytových a spoločenských priestorov pre:
- kultúrno-spoločenské akcie školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa,  - všetky akcie realizované mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa alebo  pod záštitou mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa,
B/                            odporúča
JUDr. Ing. Martinovi  Kurucovi, starostovi uzatvárať krátkodobé  nájomné zmluvy  v zmysle bodu  A/ uznesenia so 
žiadateľmi priebežne podľa  účelu a druhu nájmu,
C/                                  ruší
Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: a) č. 644 zo dňa  26.04.2006, b) č. 126 zo dňa 
04.09.2007, c) č. 272 zo dňa 09.09.2008, d) č. 623/2014 zo dňa 04.02.2014   v plnom rozsahu.                

V zmysle  platného uznesenia  sa od 01.01.2017  
uzatvárajú krátkodobé nájmy  v Spoločenskom dome na 
Poľnohospodárskej 27/B v Bratislave  podľa  schválenej 

výšky nájmu a členenia  nebytových priestorov.                                                                   
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                
Od 1.1.2017 boli uzatvorené zmluvy o nájme 

nebytových priestorov (krátkodobé) č. 
21/2017,33/2017,26/2017,35/2017,49/2017,64/2017,85/

2017. V nájomných zmluvách zistené formálne 
nedostatky: napr. nesprávne uvedený dátum 

platných zásad o hospodárení, neuvedený variabilný 
symbol. V zmluve č. 21/2017 a 33/2017 výška nájmu 

nebola stanovená v súlade s dobou nájmu. V 
zmluvách č. 64/2017, 49/2017, 35/2017 a 26/2017 
finančná kontrola nebola vykonaná v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 
audite.

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

262/XVI 13.12.2016

Žiadosť občianskeho združenia EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen. M. R. Štefánika 45, 060 01  
Kežmarok, IČO: 50 383 230, o bezodplatné užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zberných kontajnerov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                   neschvaľuje 
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 10-tich miestach na verejných 
priestranstvách vyznačených v katastrálnej mape  Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá bude súčasťou Zmluvy o 
zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi a to na dobu neurčitú. 
B/                              odporúča   
JUDr. Ing. Martinovi  Kurucovi, starostovi    
riešiť žiadosti o umiestnenie  kontajnerov na zber šatstva ich sústredením na zbernom dvore na Ráztočnej ulici.

Odpoveď pod č. 200/808/2017/PSM zo dňa 20.1.2017 - 
možnosť umiestnenia 2 kontajnerov v prípade ich 

záujmu a vyjadrenia súhlasu majiteľa v zbernom dvore.                                                                                             
vypustené zo sledovania                                                                

uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017 
Odpoveď bola občianskemu združeniu zaslaná dňa 

26.01.2017   

V
272/XVII/2017            
z 28.02.2017

- -

263/XVI 13.12.2016

Informácia o užívaní športového areálu nájomcom ŠK Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                      berie na  vedomie
informáciu o užívaní športového areálu nájomcom ŠK Vrakuňa na Ráztočnej-Dvojkrížnej  ulici v Bratislave,
B/                            žiada
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- pripraviť koncepciu rozvoja a ďalšieho využitia športového areálu ŠK Vrakuňa  a  predložiť koncepciu rozvoja  na 
zasadnutie MZ dňa 02.05.2017,
- pripraviť a  predložiť na zasadnutie MZ súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže  na nájom pozemkov 
na športové aktivity a súťažné podmienky na prenájom  zariadení v športovom areáli.                                                                                                                  
Termín: do 30.6.2017

Koncepcia rozvoja a ďalšieho využitia predložená na 
rokovanie miestneho zastupiteľstva 02.05.2017 - prijaté 

uznesenie č. 296/XVIII/2017, ktorým zobralo na vedomie 
predložený návrh a požiadalo starostu vyhlásiť zámer 

prenajatia pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
s podmienkou predloženia návrhu koncepčného využitia a 

jeho rekonštrukcie, s tým, že správcom oplotenia bude 
mestská časť, s účelovým viazaním použitia finančných 
prostriedkov získaných z nájmu bilbordov v prospech 

nájomcu.                                                                                                                  
zostáva v plnení k 27.06.2017        

O

Vypustiť zo sledovania                          
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

264/XVI 13.12.2016

Žiadosti  o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                                 schvaľuje
1. dotáciu vo výške 1.000,00 € na materiál potrebný do terénu - Pentagon  občianskemu združeniu Odyseus, so sídlom 
Haanova 10, 852 23 Bratislava, 
2. dotáciu vo výške 500,00 € na potraviny, lieky, čistiace a hygienické potreby občianskemu združeniu Domov – Dúha so 
sídlom Pavlovova 5, 821 08 Bratislava,  
3. dotáciu vo výške 1.000,00 € na zabezpečenie teplej stravy a potravín v prevádzkach nízkoprahových zariadení pre ľudí bez 
domova neziskovej organizácii Depaul Slovensko so sídlom Kapitulská 18, 814 14  Bratislava, 
4. dotáciu vo výške 3.500,00 € na materiálno – prevádzkové náklady občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej 
republiky, so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, 
5. dotáciu vo výške 500,00 € na trojdňový sociálno – rehabilitačný pobyt v Rožňave a okolí občianskemu združeniu 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, so sídlom Haanova 10, 852 23 Bratislava, 
6. dotáciu vo výške 800,00 € na ubytovanie a stravu pre pozvaných zahraničných účastníkov občianskemu združeniu BOX 
Club Slovakia  so sídlom Hradská 5/C, 821 07  Bratislava,  z
7. dotáciu vo výške 500,00 € na putovné poháre, vecné ceny a občerstvenie  občianskemu združeniu KOI – Rybársky klub 
Nepočujúcich so sídlom Rajecká 32, 821 07 Bratislava, 
8. dotáciu vo výške 10.000 € na plyn, elektrinu, vodu, odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom telocvične občianskemu 
združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, 
B/                       neschvaľuje
dotáciu  občianskemu združeniu Krúžky v škole, so sídlom Miletičova 16, 821 09  Bratislava, zast. Ľubomírom Tomkom, 
štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017,
C/                             žiada
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
V prípade schválenej dotácie nad 5 000.- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava 
– Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť:
1. 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,
2. odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2017 prijímateľom dotácie na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Dotácia č. 1 vo výške 1 000 € - zmluva č. 96/2017, podpísaná dňa 
24.05.2017, zver.25.05.2017                                                                          

Dotácia č. 2  vo výške 500 € - zmluva č. 91/2017, podpísaná dňa  
17.05.2017, zver. 22.5.2017                                                                                            

Dotácia č. 3 vo cýške 1 000 € - zmluva č. 110/2017, podpísaná dňa 
31.05.2017, zver. 2.6.2017                                                                                                                                                                                     

Dotácia č. 4  vo výške 3.500,00 € -  zmluva č. 6/2017 podpísaná dňa 
09.01.2017, zver. 9.1.2017                                                                                                                                                                                                    

Dotácia č. 5 vo výške 500 € - zmluva č. 90/2017, podpísaná dňa 
18.05.2017, zver. 22.5.2017                                                                                                                                                                            

Dotácia č. 6  vo výške 800  € - zmluva č. 62/2017 podpísaná dňa 
20.03.2017, zver. 29.3.2017                                                                                                                               

Dotácia č. 7  vo výške 500 € - zmluva č. 61/2017 podpísaná dňa 
20.03.2017, zver. 29.3.2017                                                                                                                                                                                              

Dotácia č. 8  vo výške 10.000 € -  zmluva č. 293/2016 podpísaná dňa 
23.12.2016, zver. 23.12.2016, v zmluve zapracovaná povinnosť 

odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2017 na zasadnutí 
MZ na základe výzvy poskytovateľa                                                                                                                

ostáva v plnení k 27.06.2017                                                                                                                    
1. zmluva č. 96/2017, pod.dňa 24.05.2017, zver.25.05.2017                                                                                                              
2  zmluva č 91/2017, pod.dňa  17.05.2017, zver. 22.5.2017                                                                                                  
3. zmluva č. 110/2017, pod.dňa 31.05.2017, zver. 2.6.2017                                                                                                                                          

4.  zmluva č. 6/2017 pod.dňa 09.01.2017, zver. 9.1.2017                                                                                                                                                   
5. zmluva č. 90/2017, pod.dňa 18.05.2017, zver. 22.5.2017                                                                                                                                     
6. zmluva č. 62/2017 pod.dňa 20.03.2017, zver. 29.3.2017                                                                                                    
7.zmluva č. 61/2017 pod. dňa 20.03.2017, zver. 29.3.2017                                                                

8.zmluva č. 293/2016 pod.dňa 23.12.2016, zver. 23.12.2016, v 
zmluve č. 293/2016 zapracovaná povinnosť odprezentovať správu 

o činnosti organizácie za rok 2017 na zasadnutí MZ na základe 
výzvy poskytovateľa                                                                                                                                                                     

O

Vypustiť zo sledovania pri 
prerokovávaní materiálu "Kontrola 

plnenia uznesení Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V

265/XVI 13.12.2016

Žiadosť  Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 Bratislava na mimosúdne riešenie vlastníckych nárokov k 
reštituovanému majetku - pozemku parc. č. 3551/19, k. ú. Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                          schvaľuje 
rozšírenie pôvodného  zámeru na zámenu, resp. odkúpenie  pozemku schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 
218/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016 o pozemok parc. registra „C“ KN číslo 3551/19 o výmere  340 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, evidovaný na liste vlastníctva č. 3313, k. ú. Vrakuňa vo vlastníctve  Fieberovej Juliany, rod. Füleovej, 
Poľnohospodárska 18 Bratislava v spoluvlastníckom podiele 1/2  a  Petra Füleho, Pasienková 2A, Bratislava v 
spoluvlastníckom podiele 1/2, za pozemok obdobnej výmery registra „C“ alebo registra „E“, vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa na základe vzájomnej dohody a to vzhľadom na pochybenie mestskej časti a 
neoprávneného zásahu do vlastníckych práv  žiadateľky pri výstavbe hromadnej garáže G2 na Dvojkrížnej ulici v Bratislave, 
B/                                 žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- požiadať vlastníkov o predloženie znaleckého posudku na ocenenie pozemkov parc. č. 3551/19 a parc. č 3551/20 k zámene 
pozemkov,
- vyhľadať vhodné pozemky na zámenu o celkovej výmere 1280 m2 ,
- viesť rokovanie so žiadateľkmi o zámene pozemkov v zmysle bodu A a v súlade s uznesením č. 218/XIV/2016 zo dňa 
28.6.2016,
- predložiť návrh na schválenie zámeny, resp. odkúpenie pozemkov v zmysle príslušných platných právnych predpisov.                                                                                               
Termín: do 30.06. 2017

Žiadosť Juliany Fieberovej, Poľnohospodárska 18 
Bratislava na mimosúdne riešenie vlastníckych 

nárokov k reštituovanému majetku – pozemkov parc. 
č. 3551/19, 3551/20, 3551/22, k. ú. Vrakuňa  bola 

predmetom rokovania zastupiteľstva - prijaté uz. č. 
218/XIV/2017. Vlastníci pozemkov na základe 
požiadavky predložili na ich náklady znalecký 

posudok č. 20/2017 znalcom Ing. Miriam 
Ledererovou zo dňa 9.1.2017                                                                                             

- ocenenie dotknutých pozemkov vo výške                        
218 000,00 Eur                                                                                    

- prebieha rokovanie o zámene pozemkov. Návrh na 
mimosúdne vysporiadanie predložené na rokovanie 

MZ 02.05.2017. Prijaté uznesenie č. 292/XVIII/2017, 
ktorým bol starosta požiadaný  viesť naďalej 

rokovanie s vlastníkmi pozemkov, hlavným mestom a 
vlastníkmi garážových státi.                                                                                                                  
zostáva v plnení k 27.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O

Uznesenie  bude sledované  v  rámci 
uz. č. 292/XVIII/2017 z 2.5.2017 - 
Návrh na mimosúdne vysporiadanie 

zámeny...                                                    
Vypustiť zo sledovania pri 

prerokovávaní materiálu "Kontrola 
plnenia uznesení Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V

35



Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

266/XVI 13.12.2016

Prevod vlastníctva bytu  č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave, k.ú. Vajnory, formou dobrovoľnej dražby s víťazným 
účastníkom dražby. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                              schvaľuje 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod vlastníctva bytu 
č. 320, na 3.p. o výmere 23,41 m2  a spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. 2166/7 a parc. č. 2166/8  o veľkosti 2341/564012, v bytovom dome na 
Rybničnej č. 61/B, súpisné číslo 10191 v Bratislave, evidovaného na liste vlastníctva č. 3234, k. ú. Vajnory, v Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory formou dobrovoľnej dražby s víťazom dražby, ktorý ponúkne minimálne cenu určenú znaleckým 
posudkom č. 150/2016  zo dňa 07.9.2016 vo výške 40 600,00 Eur,
B/                                žiada    
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- zabezpečiť uvoľnenie bytu  č. 320 na Rybničnej 61/B v Bratislave a uzatvoriť s pani Libušou Mencovou uzatvorenie zmluvy 
na nájom bytu č. 04 na Stavbárskej 38 v Bratislave v termíne do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia
- zabezpečiť cenové ponuky najmenej od troch dražobných spoločností na výkon dražby predmetného   bytu, 
- dražbu bytu vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po uvoľnení bytu.

Byt bol pôvodnou nájomníčkou uvoľnený. Zmluva o výkone 
dražby so spoločnosťou Dražobná spoločnosť, a.s. Zelinárska 6 

Bratislava podpísaná dňa 23.1.2017, zverejnená 23.1.2017                                                               
-oznámenie o dražbe zverenené na www.vrakuna.sk, na úradnej 

tabuli MiÚ MČ Bratislava- Vrakuňa, vo Vrakunských 
novinách, ostatné zverejnenia zabezpečuje v súlade so 

zákonom dražobná spoločnosť, obhliadky bytu dňa 10.2.2017 a 
22.10.2017.                                                                                                                                                                     

-  dražba vyhlásená na 2.3.2017, byt predaný dražbou dňa 
2.3.2017 za 41 100,00 Eur, výdavky spojené s výkonom 

dražby na základe faktúry číslo 1740231 vo výške 2196,70 
Eur, byt odovzdaný novej vlastníčke dňa 16.3.2017,   návrh na 
vklad formou notárskej zápisnice podaný pod č. Z-4804/2017 

dňa 16.3.2017                                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                               

uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                        
príjem z predaja na účet mestskej časti dňa 20.03.2017, 

vklad povolený

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

267/XVI 13.12.2016

Vyhlásenie zámeru na predaj prebytočného majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Z. z.  o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov formou priameho predaja.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                            schvaľuje 
zámer na predaj prebytočného majetku  formou priameho predaja:
1. ZETOR 6441 Proxima traktor kolesový s radlicou a sypačom soli, ev. č. BA-741 AK,    za cenu minimálne  10 049,00 Eur,
2. traktor ZETOR 7245 – ev. č. BA-921 AF, za cenu minimálne 4 117,20 Eur,
3. traktor ZETOR 7211 – ev. č. BA-866 AF, za cenu minimálne 2 332,80 Eur,
4. REMI STS TN-09-náves nákladný sklápací za traktor,  ev. č. BL-775 YB,    za cenu minimálne 1027,00 Eur,
5. traktorový príves MV5-028, bez ev. č.,  za cenu minimálne   212,40 Eur,
6. drvič konárov PEZZOLATO H780/200 G, bez  ev. č., za  cenu minimálne 133,20 Eur,
7. vozidlo Vermeer TS-44 A, bez ev. č., za  cenu minimálne 126,00 Eur,
8. vozidlo KUBOTA BX 2350, ev. č. BA-566 AJ, za cenu minimálne 80,40 Eur,
s podmienkou prednostného prevodu všetkého ponúknutého majetku  jednému súťažiacemu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú 
ponuku  za minimálnu  kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 18 078,00 Eur, určenej znaleckými posudkami  č. 
49/2016,  64/2016, 63/2016, 50/2016,  65/2016, 66/2016, 68/2016, 67/2016 vypracované Ing. Igorom Morávkom, znalcom 
z odboru doprava cestná – odhad hodnoty cestných vozidiel. 
B/                                žiada    
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku    
-zabezpečiť zverejnenie zámeru na vyhlásenie súťaže na predaj motorových vozidiel v súlade s bodom A,
- získané finančné prostriedky účelovo viazať na nákup zariadenia pre stredisko verejno-prospešných služieb.

Vyhlásenie zámeru na predloženie ponúk na prevod 
vlastníctva do 5.1.2017.                                                          

Kúpna zmluva uzatvorená dňa 26.1.2017 pod č. 
20/2017, zverejnená 26.1.2017,                                  

vypustené zo sledovania                                                                
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017      

Kúpne zmluva č. 20/2017 uzatvorená 26.1.2017, 
zverejnená 26.1.2017. Kúpna cena 22 500 € pripísaná 

na účet mestskej časti dňa 03.02.2017

V
272/XVII/2017                  
z 28.02.2017

- -

268/XVI 13.12.2016

Informácia o možnosti zapojenia sa do projektu na rozšírenie materskej školy o jednu triedu, vybudovanie jedálne a 
revitalizáciu školského dvora z prostriedkov európskych fondov. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/                        berie na vedomie
informáciu o možnosti zapojenia sa do projektu na rozšírenie materskej školy o jednu triedu, vybudovanie  jedálne a 
revitalizáciu školského dvora z prostriedkov európskych fondov, ktorú predložil PhDr. Stanislav Bruna.
B/                               žiada
JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    
- vyhodnotiť možnosti zapojenia sa do projektu na rozšírenie materskej školy o jednu triedu, vybudovanie jedálne a 
revitalizáciu školského dvora  z prostriedkov európskych fondov,
- predložiť informáciu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Termín: najbližšie rokovanie 
MZ

po rokovaní so zástupcom starostu PhDr. Brunom a 
riaditeľkou MŠ Kríková  navrhujeme tento bod                                                                                      

vypustené zo sledovania                                                                                                            
uznesením číslo 272/XVII/2017 z 28.02.2017                           

V
272/XVII/2017                  
z 28.02.2017

- -

Prijaté uznesenia č. 243/XVI/2016  - č. 268/XVI/2016   - celkom prijatých 26 uznesení
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

269/XVII 28.02.2017

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.

Na predmetné lokality boli 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 je stanovená je 
13.750 € bez DPH.  Dňa 17. 05. 2017 prebehlo stretutie s 

vlastníkmi pozemkov, 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.                                                                                                                                  
zostáva v plnení  k 27.06.2017 

O ponechať v plnení O

270/XVII 28.02.2017

Podpora mestskej časti Bratislava-Vrakuňa iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ podporuje iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja na vyhlásenie Národného parku Podunajsko,
B/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu informovať o podpore na vyhlásenie Národného parku 
Podunajsko Ministerstvo životného prostredia SR a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

  

informácia o podpore MZ na vyhlásenie Národného parku 
Podunajsko zaslaná listom č. 1231/3973/2017/VV/MG dňa 

09.03.2017                                                                                                                  
vypustené zo sledovania                                                                     

uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                
informácia o podpore miestneho zastupiteľstva na 
vyhlásenie národného parku Podunajsko zaslaná  

predsedovi BSK listom č. 1231/3973/2017/MAT/MG  dňa 
13.03.2017. Na MŽP SR zaslaný list 

č.1231/6317/2017/VV/MG dňa 5.6.2017

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

271/XVII 28.02.2017

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 13.12.2016.

úloha stála                                                                                                                                                                    
vypustené zo sledovania                                                                   

uznesením číslo 285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017
V

285/XVIII/2017 
z 02.05.2017

- -

272/XVII 28.02.2017

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 2014-2018.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní  berie na vedomie
1. splnenie uznesení MZ č.: 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 93/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 131/X/2015 zo 
dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 195/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 210/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 243/XVI/2016 zo 
dňa 13.12.2016, 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 246/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 247/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 248/XVI/2016 
zo dňa 13.12.2016, 249/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 250/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 251/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 
252/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 254/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 255/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 256/XVI/2016 zo dňa 
13.12.2016, 257/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 258/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 261/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 262/XVI/2016 zo 
dňa 13.12.2016, 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 268/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016,
2. uznesenia MZ, ktoré ostávajú v plnení č.: 89/VI/2015 zo dňa 23.06.2015, 115/IX/2015 zo dňa 22.09.2015, 149/X/2015 zo dňa 
08.12.2015, 154/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 159/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 183/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, 201/XIV/2016 zo dňa 
28.06.2016, 218/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 221/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 224/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, 236/XV/2016 zo 
dňa 27.09.2016, 237/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 239/XV/2016 zo dňa 27.09.2016, 245/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 253/XVI/2016 zo 
dňa 13.12.2016, 259/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 260/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 263/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 264/XVI/2016 
zo dňa 13.12.2016, 265/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 266/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016,
3. uznesenia MZ, ktoré sa vypúšťajú zo sledovania č.: 61/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 66/V/2015 zo dňa 28.04.2015, 93/VI/2015 zo dňa 
23.06.2015, 131/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, 195/XIII/2016 zo dňa 31.05.2016, 210/XIV/2016 zo dňa 
28.06.2016, 243/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 244/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 246/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 247/XVI/2016 zo 
dňa 13.12.2016, 248/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 249/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 250/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 251/XVI/2016 
zo dňa 13.12.2016, 252/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 254/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 255/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 
256/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 257/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 258/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 261/XVI/2016 zo dňa 
13.12.2016, 262/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, 268/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016.

vypustené zo sledovania                                                                        
uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

273/XVII 28.02.2017

Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie  na  vedomie Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 
2016 predloženú v súlade s ustanovením  § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

vypracovaná a predložená v zmysle § 18 ods. 1. písm. e) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 uz. 

č. 245/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                                                               
vypustené zo sledovania                                                                   

uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

274/XVII 28.02.2017
Kontrola vybavovania sťažností a petícii za  II. polrok 2016.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
berie na vedomie správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2016 číslo 2/2017. 

vypracovaná a predložená v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) 
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a schváleným plánom kontrolnej činnosti 
na I. polrok 2017 uz. č. 245/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016                                                                                                                                        

vypustené zo sledovania                                                                              
uznesením číslo 285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

275/XVII 28.02.2017

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa účinnému od 01.09.2015,
B/žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

úplné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrkauňa v 

znenie Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vydané k 
28.02.2017, zverejnené va webovom sídle m.č.                                     

vypustené zo sledovania                                                                        
uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                           

úplné znenie rokovacieho poriadku podpísané a 
zverejnené na webovej stránke

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

276/XVII 28.02.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. ........../2017 zo dňa 
28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Vrakuňa s pripomienkou v § 2 
ods. 1 písm. a) stavby na bývanie vo výške 20,- €,
B/  žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu                                                                                                                                                                       
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2017 zo dňa 28.2.2017 o 
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa s účinnosťou od 1.7.2017,
2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2017 zo dňa 28.2.2017 o 
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava–Vrakuňa s účinnosťou od 1.7.2017 schválené 

uznesením 276/XVII/2017 bolo vyhlásené 1.3.2017 
a zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti 1.3.2017 

a následne aj na web stránke mesta.                                                                                                             
vypustené zo sledovania                                                                    

uznesením číslo   285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                                                 
VZN vyhlásené 01.03.2017       

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

277/XVII 28.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 z 8.12.2016 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania 
jej zaplatenia.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ berie na vedomie Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2016 z 8.12.2016 
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a 
preukázania jej zaplatenia,
B/ neschvaľuje zapojenie  mestskej časti Bratislava–Vrakuňa do parkovacej politiky na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č.12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia. 

vypustené zo sledovania                                                                    
uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                            

výpis uznesenia zaslaný listom                                                                                       
č. 1231/2972/2017/MAT/MG dňa 13.03.2016

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -
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Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

278/XVII 28.02.2017

Návrh na prenájom nebytových priestorov v obytných domoch na Rajeckej 13, Bučinovej 16, 
Poľnohospodárskej 26 v Bratislave, na dobu  neurčitú v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. Jarošova 
2961/1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 972 254 ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenie zmluvného vzťahu na nájom nebytových priestorov:
- NP č. 904 o výmere 24,90 m2 na prízemí na Rajeckej 13 v Bratislave, súpisné číslo 8693 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 2490/469630 evidovaný na LV č. 3063, 
- NP č. 901 o výmere 18,67 m2 na prízemí na Bučinovej 16 v Bratislave, súpisné číslo 8699 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 1567/264014, evidovaný na LV č. 3243,
- NP č. 910 o výmere 24 m2 na prízemí na Poľnohospodárskej 26 v Bratislave, súpisné číslo 8680 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 2400/638091, evidovaný na LV č. 3087
na dobu neurčitú a výške nájmu 35,00 Eur/m2 ročne v prospech spoločnosti TERMMING, a.s. Jarošova 2961/1, 
831 03  Bratislava, IČO: 35 972 254,
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov:
- v každom nebytovom priestore je umiestnené technologické zariadenie a priestory boli výslovne pri výstavbe 
bytových domov určené na uvedený účel – blokové odovzdávajúce stanice tepla,
-   priestory sa nedajú prenajať a užívať na iný účel nájmu,
B/ žiada  JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu  uzatvoriť zmluvy o nájme nebytových priestorov so spol. 
TERMMING v termíne do 30.4.2017.
V prípade,  ak spol. TERMMING predmetnú nájomnú zmluvu v stanovenom termíne neuzatvorí, toto uznesenie 
stráca platnosť a účinnosť.

Nájomné zmluvy vypracované, zaslané na 
pripomienkovanie spoločnosti TERMMING, a.s. 

Bratislava listom č. 1408/4393/2017 zo dňa 10.4.2017. 
Nájomné zmluvy č. 100/2017, 101/2017 a 102/2017 
podpísané dňa 19.05.2017, zverejnené 29.05.2017, 

doriešený zápis NP na Bučinovej na list vlastníctva v 
prospech hlavného mesta SR Bratislava, zverený do 

správy MČ                                                                                    
vypustiť zo sledovania                                                                                                                    

Nájomná zmluva:                                                                   
- č. 101/2017 na prenájom NP č. 904 podpísaná 

19.05.2017, zverejnená  29.05.2017,                                                                                                          
- č. 102/2017 na prenájom NP č. 901 podpísaná 

19.05.2017, zverejnená  29.05.2017,                                                                                                   
č. 100/2017 na prenájom NP č. 910 podpísaná 

19.05.2017, zverejnená  29.05.2017                                                                                                             
zostáva v plnení k 27.06.2017

O

Vypustiť zo sledovania                          
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017

V

279/XVII 28.02.2017

Návrh na predĺženie doby nájmu časti protihlukového múru, umiestneného na pozemku parc. č. 1225/1, 
k. ú. Vrakuňa na existujúce  reklamné zariadenia,  na dobu určitú v trvaní 5 rokov,  ako prípad  hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o majetku  obcí  v  znení  
neskorších  predpisov v prospech spoločnosti  Akzent  BigBoard, a.s., so   sídlom  Ivanská   cesta 2D,   821 
04      Bratislava, IČO: 44540957.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje predĺženie doby nájmu  časti protihlukového múru, umiestneného na pozemku parc. č. 1225/1, k. 
ú.   Vrakuňa  pod   existujúcimi   reklamnými  zariadeniami,  k. ú.   Vrakuňa  pod   existujúcimi   reklamnými  
zariadeniami, ako prípad hodný osobitného zreteľa v   zmysle § 9a  ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  
majetku   obcí   v  znení   neskorších  predpisov v prospech spoločnosti   Akzent  BigBoard, a.s.,   so  sídlom   
Ivanská   cesta  2D,  821 04  Bratislava, IČO:  44540957, za cenu á 500,- Eur/rok od 01.05.2017 na dobu určitú 
v trvaní 5 rokov.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
na protihlukovom múre sú jestvujúce reklamné zariadenia umiestnené dlhodobo a je v záujme mestskej časti z 
ekonomických dôvodov tieto reklamné zariadenia naďalej ponechať.
B/odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve evidenčné 
číslo mestskej časti: 449/2013 zo dňa 22.05.2013 v platnom znení,  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade, ak nájomca dodatok  k nájomnej zmluve v súlade  s bodom A/  uznesenia nepodpíše v lehote do  60 
dní od ich schválenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,  toto uznesenie stráca 
platnosť.

Dodatok  č. 2 k NZ č. 434/2013 bol podpísaný zo strany 
MČ dňa 03.04.2017 a doporučenou poštou zaslaný 
nájomcovi dňa 12.04.2017 nájomcovi.  Dodatok k 

zmluve nebol v lehote do 60 dní podpísaný nájomcom, 
uznesenie stratilo platnosť.                                                                                                                   

zostáva v plnení k 27.06.2017                                                                                                       
Z dôvodu, že nájomca nepodpísal dodatok k zmluve v 

lehote do 60 dní uznesenie k 29.04.2017 stratilo 
platnosť

O

Vypustiť zo sledovania                         
pri prerokovávaní materiálu 

"Kontrola plnenia uznesení mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa," ktoré bude 

predmetom schvaľovania na 
rokovaní zastupiteľstva dňa  

27.06.2017  z dôvodu, že nájomca 
nepodpísal dadatok k zmluve a  

dňom 29.04.2017 uznesenie stratilo 
platnosť

V
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

280/XVII 28.02.2017

Návrh na predĺženie doby nájmu časti pozemku  parc. č. 889/4, k. ú. Vrakuňa  pod existujúcim 
reklamným zariadením, na dobu určitú v trvaní 5 rokov, ako prípad  hodný osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov v prospech 
spoločnosti    NUBIUM, s.r.o.,  so    sídlom  Trenčianska č.   705/55,    821 09   Bratislava, IČO: 47545674.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/schvaľuje predĺženie doby nájmu  časti  pozemku  parc. č. 889/4, k. ú. Vrakuňa, nachádzajúceho sa na 
Ráztočnej ul. v Bratislave,  pod existujúcim reklamným zariadením,  ako prípad  hodný  osobitného  zreteľa  v   
zmysle § 9a  ods. 9 písm. c)  zák.  č.  138/1991 Zb.     o  majetku   obcí   v  znení   neskorších  predpisov v 
prospech spoločnosti NUBIUM, s.r.o.,  so    sídlom  Trenčianska č.   705/55,    821 09   Bratislava, IČO: 
47545674, za cenu á 650,- Eur/rok na dobu určitú od 01.04.2017 v trvaní 5 rokov,
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
jestvujúce reklamné zariadenie je na časti pozemku umiestnené dlhodobo a je v záujme mestskej časti z 
ekonomických dôvodov tieto reklamné zariadenia naďalej ponechať.
B/odporúča JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi podpísať Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve evidenčné 
číslo mestskej časti: 421/2013 zo dňa 08.03.2013 v platnom  znení,  v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.
V prípade, ak nájomca dodatok k nájomnej zmluve v súlade  s bodom A/  uznesenia nepodpíše v lehote do  60 
dní od jeho schválenia v miestnom zastupiteľstve,  toto uznesenie stráca platnosť.

Dodatok č. 2 k NZ č. 421/2013 bol podpísaný zo strany 
MČ  aj zo strany nájomcu  dňa 31.03.2017,  dodatok 

zverejnený  dňa 06.04.2017.                                                                                                                     
vypustené zo sledovania                                                                 

uznesením číslo  285/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017                                                                              
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve ev. č. 65/2017 

uzatvorený dňa 31.03.2017, zverejnený 06.04.2017

V
285/XVIII/2017 

z 02.05.2017
- -

281/XVII 28.02.2017

Informácia o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme alebo kúpe nebytového priestoru č.12-12a na Toplianskej 5/1846 v Bratislave 
vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o. Vážska 1, 821 07 Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytového priestoru č.  12-2a o výmere 55,20 m2  na prízemí v nehnuteľnosti 
na Toplianskej 5 v Bratislave, súpisné číslo 13846 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu 5520/81650, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o. Vážska 1, Bratislava, pre účely rozšírenia priestorov 
miestnej knižnice na dobu do 31.12.2018, za cenu max. 370,00 Eur mesačne.
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:  v predmetných nebytových priestoroch MČ Bratislava-Vrakuňa rozšíri kapacitne priestory 
miestnej knižnice, ktorá bola vysťahovaná z objektu Bodvianska 4 v Bratislave pre rekonštrukciu priestorov  v ktorej bude zriadená nová 
materská škola,
- MČ nemá iné vhodné nebytové priestory, v ktorých by bolo možné zriadiť miestnu knižnicu,
- súčasné nebytové priestory na Toplianskej 5 v Bratislave v ktorých bola miestna knižnica umiestnená nevyhovujú veľkosťou, 
pričlenením priestorov ktoré budú prenajaté sa rozšíria kapacitne priestory knižnice,
- nebytový priestor ktorý je predmetom nájmu priamo susedí s priestorom, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený 
do správy MČ a v ktorom je miestna knižnica,
B/žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu  
1. uzatvoriť v termíne do 31.3.2017 s vlastníkom priestorov nájomnú zmluvu na dobu určitú, 
2. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na kúpu nebytového priestoru č.  12-2a o výmere 55,20 m2 , prízemie, v nehnuteľnosti 
na Toplianskej 5 v Bratislave, súpisné číslo 13846 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu 5520/81650, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti TAJPAN s.r.o. Vážska 1, Bratislava,
3. predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa návrh na kúpu nebytových priestorov  ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodov:
- v predmetných nebytových priestoroch MČ Bratislava-Vrakuňa rozšíri kapacitne priestory miestnej knižnice, ktorá bola vysťahovaná z 
objektu Bodvianska 4 v Bratislave pre rekonštrukciu priestorov na zriadenie novej materskej školy, 
- MČ nemá iné vhodné nebytové priestory, v ktorých by bolo možné zriadiť miestnu knižnicu,
- súčasné nebytové priestory na Toplianskej 5 v Bratislave, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ v 
ktorých bola miestna knižnica umiestnená nevyhovujú veľkosťou, odkúpením susedných priestorov sa rozšíria kapacitne priestory 
knižnice,
- nebytový priestor ktorý je predmetom kúpy priamo susedí s priestorom, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený 
do správy MČ a v ktorom je miestna knižnica, za cenu stanovenú na základe vzájomnej dohody a znaleckého posudku,  pre účely 
rozšírenia priestorov miestnej knižnice.  

Zmluva o nájme NP pod č. 45/2017 uzatvorená dňa 
8.3.2017, zverejnená dňa 13.3.2017, nájomné 360,00 
Eur/mesiac, NP prevzaté zápisnične dňa 10.3.2017, 

vypracovanie ZP bude aktuálne až po rozhodnutí 
odkúpiť NP do vlastníctva MČ a po vyčlenení finačných 

prostriedkov, keďže k stavbám je platný znalecký 
posudok len 6 mesiacov.                                                                                                                                                                                              

zostáva v plnení k 27.06.2017                                           
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2017 

uzatvorená dňa 08.03.2017, zverejnená dňa 
13.03.2017

O ponechať v plnení O
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Prehľad z kontroly plnenia prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva  od 16.02.2016 do 28.02.2017 (druhý a časť tretieho roku 7.  volebného obdobia 2014-2018) Príloha č. 1

Číslo uzn. zo dňa UZNESENIE
VYHODNOTENIE PLNENIA /                                                     

KONTROLA PLNENIA
STA 

TUS  */

č. uz., ktorým sa 
vypustilo zo 
sledovania

Návrh ďalšieho postupu

282/XVII 28.02.2017

Návrh obnovy povrchov komunikácií, chodníkov v roku 2017 financovaných z úveru na rekonštrukciu a obnovu 
miestnych komunikácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
A/ schvaľuje  Obnovu miestnych komunikácií 
Por.č.    Názov komunikácie         Návrh realizácie                                 Predpokladaná suma
1                   Čiližská             Obnova povrchu chodníkov                              30 000
2                   Šíravska            Obnova povrchu komunikácií                            52 000
3                   Vážska              Obnova povrchu chodníkov                               18 190
4                  Rajecká              Obnova povrchu komunikácii                             40 000
Spolu                                                                                                               140 190
V prípade dosiahnutia šetrenia na základe verejného obstarávania navrhujeme obnovu povrchov komunikácií na ul. Čiližská a 
Žitavská. Rozsah prác bude stanovený podľa ušetreného finančného krytia.
Návrh obnovy komunikácií v prípade ušetrených finančných prostriedkov  na základe verejného obstarávania
Por.č. Názov komunikácie            Návrh realizácie                                         Plocha m2
1         Čiližská                        Obnova povrchu komunikácie                               3472
2         Žitavská                       Obnova povrchu komunikácie                               3344
B/ žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť verejné obstarávanie na obnovu schválených komunikácií,
2. vypracovať architektonický návrh  rekonštrukcie pešej zóny na Poľnohospodárskej ulici v Bratislave.

Obnova povrchov komunikácií na ul. Šíravska, 
Rajecká,Poľnohospodárska  sú v tomto čase 

zrealizované.Prebiehajú preberanie prác a následne 
fakturácia.Obnova povrchov chodníkov je v plnení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
B1/ Verejné obstarávanie na obnovu schválených 

komunikácií vyhlásené                                                           
B2/ úloha v plnení                                                                                      

zostáva v plnení k 27.06.2017                                               
obnova zrealizovaná na Rajeckej, Šíravskej a 

Poľnohospodárskej ulici

O ponechať v plnení O

283/XVII 28.02.2017

Rôzne                                                                                                                                                                                                                     
A/ Návrh na odčlenenie a vytvorenie samostatného volebného obvodu Vrakuňa pre  voľby  do 
Bratislavského samosprávneho kraja.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní
žiada JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
rokovať so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja o možnosti odčlenenia a vytvorenia samostatného 
volebného obvodu Vrakuňa vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

 výpis uznesenia zaslaný na BSK listom                                                                                                     
č. 1231/2974/2017/MAT/MG dňa 13.03.2016                                         

zostáva v plnení k 27.06.2017    
O ponechať v plnení O

Prijaté uznesenia č. 269/XVII/2017  - č. 283/XVII/2017   - celkom prijatých 15 uznesení

ponechať v plnení

vypustené zo sledovania

vypustiť zo sledovania
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