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Z Á P I S N I C A   

  

    z II. spoločného rokovania komisií MZ Bratislava-Vrakuňa, konaného dňa 25.01.2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Neospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

 

 

1. Návrh na schválenie zmeny termínu splátok v zmysle dohody o splátkach WESTEC, spol. 

s r.o. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ...../2023 zo 

dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

                                                         
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo 

dňa 14.2.2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa pre rok 2023. 

 

4. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023. 

 

5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky  2023 – 2025 

 

6. Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

na roky 2018 – 2022.  

 

7. Návrh na uzatvorenie nájomného vzťahu na nájom pozemkov v k. ú. Vrakuňa na 

umiestnenie 11 ks  tzv. Z-Boxov – schránok na zásielky so spoločnosťou Packeta Slovakia 

s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

8. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN    č. 

1791/9 o výmere 12 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, RNDr. 

Marcele Dlugošovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

9. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN  č. 

1791/8 o výmere 5 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Marekovi 

Šimuničovi, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Otvorenie a schválenie programu.  

 

Starosta skonštatoval uznášania schopnosť II. spoločného rokovania komisií 

a odsúhlasenie programu.  

 

Bod 1 

Uznesenie č. 21/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh na schválenie zmeny termínu splátok v zmysle dohody o splátkach WESTEC, spol. 

s r.o. 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

A/                                                                     schváliť 

 

 

Zmenu termínu splátok dohody o splátkach – WESTEC, spol. s r.o., Dvojkrížna 3, Bratislava 

 

 

B/           požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

podpísať dodatok k dohode o splátkach v zmysle schváleného uznesenia a podpísanú ju zverejniť 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

Počet prítomných: 19   

Hlasovanie: ZA: 19     /  PROTI: 0     /  ZDRŽAL SA: 0   /    NEHLASOVAL: 0 

 

 

Bod 2 

Uznesenia č. 22/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ...../2023 zo 

dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

A/                                                                     schváliť 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

č. ............ zo dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 
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B/           požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ............  

zo dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava–Vrakuňa  

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ............  

zo dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa 

 

                                                                                                       Termín: po podpise uznesenia 

 

 

 Počet prítomných: 19   

 Hlasovanie: ZA: 19     /  PROTI: 0    /  ZDRŽAL SA: 0     /    NEHLASOVAL: 0  

 

 

Bod 3 

Uznesenie č. 23/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo 

dňa 14.2.2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa pre rok 2023. 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

  

A)                   schváliť  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 

14.2.2023 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/           požiadať  

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 

14.2.2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ... /2023 zo dňa 

14.2.2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa  

 

 Počet prítomných: 20   

 Hlasovanie: ZA: 20    /  PROTI: 0     /  ZDRŽAL SA: 0     /    NEHLASOVAL: 0 

 



4 

 

 

Bod 4 

Uznesenie č. 24/2023 zo dňa 25.01.2023 

Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

A/                                                                 schváliť 

 

1. dotáciu vo výške 500 eur na organizovanie detského šachového turnaja s cieľom 

popularizácie šachu pre deti a mládež v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, P3 projekt, 

s. r. o., so sídlom Hronská 16, 821 06 Bratislava, zastúpenej Ing. Jozefom Paluskom, 

štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok  2023, na základe 

žiadosti č. k. 3418/7348/2022/ŠKS/IW, zo dňa 08.07.2022, v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

2. dotáciu vo výške 500 eur  na zabezpečenie XVIII. ročníka „Memoriálu Štefana 

Matejčíka“ v boxe na nákup medajlí, trofejí, vlajok pre pozvaných zahraničných hostí, 

na ubytovanie a stravu pre cca 30 ľudí, občianskemu združeniu Box Club Slovakia 

Bratislava, so sídlom Hradská 31A, 821 07 Bratislava, zastúpenému Martinom Straszerom,  

štatutárnym zástupcom,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 na základe 

žiadosti  č. k. 3675/9785/2022/ŠKS/IW, zo dňa 29.09.2022, v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

3. dotáciu vo výške 0 eur na zabezpečenie teplej stravy pre ľudí bez domova v zariadeniach 

Depaul Slovensko, v termíne január - december 2023, neziskovej organizácii DEPAUL 

SLOVENSKO, so sídlom Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, zastúpenou Mgr. Jozefom 

Kákošom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok  2023, 

na základe žiadosti č. k. 3723/10294/2022/ŠKS/IW, zo dňa 12.10.2022, v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

4. dotáciu vo výške 10 000 eur na finančné krytie materiálno-technického vybavenia 

športového areálu a zabezpečenie základných podmienok pre športovú činnosť klubu, 

a prevádzkové náklady (elektrina, plyn, internet, ekonomické služby, poplatky SFZ a 

telocvične), občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom 

Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zastúpenému Andrejom Ravaszom, štatutárnym 

zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022, na základe žiadosti č. 

k. 3785/10883/2022/ŠKS/IW, zo dňa 26.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

 

 

5. dotáciu vo výške 1000 eur na finančné krytie materiálno technického vybavenia a na 

zabezpečenie základných podmienok na činnosť klubu (ekonomické služby, prenájom 

telocvične, poplatky, opravy),  občianskemu združeniu HBK Vrakuňa, so sídlom Rajecká 

38, 821 07 Bratislava, zastúpenému Andrejom Ravaszom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu 
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mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023, na základe žiadosti č. k. 

3784/10877/2022/ŠKS/IW, zo dňa 26.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.  

 

6. dotáciu vo výške 300 eur  na nákup športových pomôcok makiwara, slúžiacej na nácvik kopov 

a úderov v bojovom umení Taekwon-doo,  občianskemu združeniu Športový klub Koryo, so 

sídlom Čiližská 5006/22, 821 07 Bratislava, zastúpenému Ing. Dáriusom Kneppom,  

štatutárnym zástupcom,  z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 na základe 

žiadosti  č. k. 3786/10960/2022/ŠKS/IW, zo dňa 27.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

7. dotáciu vo výške 3 700 eur na realizáciu Historického festivalu Vrakuňa ako 

pokračovanie kultúrneho podujatia tretieho ročníka Stredovekých osláv (šermiarske 

a dobové hudobné vystúpenia a súťaže v lesoparku, ceny pre súťažiacich, technické 

zabezpečenie podujatia, dobové rekvizity a historická výzdoba areálu, kulís pre súboje 

a divákov), skupine historického šermu SIC, so sídlom Čučoriedková 15, 821 07 Bratislava, 

zastúpená Róbertom Martinom Hudecom, štatutárnym zástupcom, z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa na rok 2023, na základe žiadosti č. k. 3791/11055/2022/ŠKS/IW, zo dňa 

31.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

8. dotáciu vo výške 0 eur na organizovanie voľnočasových aktivít, zabezpečovanie 

priestorových, materiálnych, prevádzkových a personálnych podmienok podujatí a 

tréningov hokejbalu, občianskemu združeniu GOLDEN BOYS, so sídlom Kazanská 25, 

821 06 Bratislava, zastúpenému JUDr. Jakubom Alexom Urbánkom, L.L.M., štatutárnym 

zástupcom, z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023  na základe žiadosti  č. 

k. 3792/11025/2022/ŠKS/IW, zo dňa 31.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

 

9. dotáciu vo výške 2000 eur na zabezpečenie znižovania rizík spojených s užívaním drog 

v lokalite Stavbárska ulica - okolie Pentagonu:  zber použitých striekačiek, poskytovanie 

zdravotníckeho materiálu, distribúcia a likvidácia použitých ihiel, materiál pre klientov 

(injekčné striekačky, tehotenské testy, kondómy, obväzy a pod.), materiál na 

upratovanie (odpadkové vrecia, rukavice, metly, lopaty, hrable, zberače na odpad 

a pod.), prevádzkové náklady, občianskemu združeniu ODYSEUS, so sídlom Tomášikova 

26, 821 01 Bratislava, zastúpenému Mgr. Dominikou Jašekovou,  štatutárnou zástupkyňou,  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023  na základe žiadosti  č. k. 

3790/11039/2022/ŠKS/IW, zo dňa 31.10.2022, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 
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B)                                                                požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku 

 

1. V prípade schválenej dotácie nad 5 000,- € zapracovať do „Zmluvy o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ prijímateľovi dotácie povinnosť: 

a) predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním za kalendárny rok, v ktorom bola 

dotácia prijímateľovi poskytnutá v termíne do jedného mesiaca od podania daňového 

priznania, 

b) odprezentovať správu o činnosti organizácie za rok 2023 prijímateľom dotácie na 

najbližšom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

2. V prípade schválených dotácií preukázať vecné zhodnotenie použitia finančných 

prostriedkov na vykonanú činnosť v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

s dopadom na mestskú časť. 

 
 

 

 Počet prítomných: 20 

 Hlasovanie: ZA: 19      /  PROTI: 1    /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0  

 

 

 

 

 

Bod 5 

Uznesenie č. 25/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky  2023 – 2025 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

 

 

A/                                                         brať na vedomie  

 

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

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025 

 

 

 

 

 

B/                                                         schváliť  

 

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na rok 2023 v príjmovej a výdavkovej  časti 

vo výške 12 716 822 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:  
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Ukazovateľ Rozpočet 2023 

Bežné príjmy 12 604 422 

Bežné výdavky 12 087 006 

Výsledok bežného rozpočtu 517 416 

Kapitálové príjmy 27 000 

Kapitálové výdavky 279 000 

Výsledok kapitálového rozpočtu -252 000 

Finančné operácie príjmove 85 400 

Finančné operácie výdavkové 350 816 

Výsledok finančných operácií -265 416 

Príjmy celkom 12 716 822  

Výdavky celkom 12 716 822 

Výsledok hospodárenia celkom 0 

 

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 

 

3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške do 25 000 €  

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

činnosť klubu 

 

 

C/                                                             brať na vedomie  

 

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024 a 2025 vrátane jeho 

programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa 

programovej štruktúry 

 

D/                                                               požiadať 

 

Ing. Lýdiu Adamovičovú,  prednostku  

 

1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 správcom 

jednotlivých rozpočtových  prostriedkov v termíne do 31.03.2023.  
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E/                                                              splnomocniť  

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

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

o rozpočtových   pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú: 
 

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

celkové príjmy a výdavky, 

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

 

2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.   

 

3. Upraviť programový rozpočet v nadväznosti na bod 1 a 2.  

 

4. Vykonávať rozpočtové opatrenia v súvislosti s potrebou vytvorenia nových programov, 

resp. podprogramov.  

 

  

 Počet prítomných: 20  

 Hlasovanie: ZA: 20      /  PROTI: 0     /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0 

 

 

 

Bod 6 

Uznesenie č. 26/2023 zo dňa 25.01.2023 

Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na roky 2018 – 2022.  

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 
A/                                                                   schváliť  

 

návrh na schválenie predĺženia platnosti dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2018 – 2022! do 31.12.2024 

 

B/       požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

predĺžiť platnosť dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa na roky 2018 – 2022“. 

  

       Termín: po podpise uznesenia 

 

 Počet prítomných: 19  

 Hlasovanie: ZA: 19      /  PROTI: 0    /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0  
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Bod 7 

Návrh na uzatvorenie nájomného vzťahu na nájom pozemkov v k. ú. Vrakuňa na 

umiestnenie 11 ks  tzv. Z-Boxov – schránok na zásielky so spoločnosťou Packeta Slovakia 

s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Starosta stiahol materiál z rokovania  

 

Bod 8 

Uznesenie č. 27/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN  č. 

1791/9 o výmere 12 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, RNDr. 

Marcele Dlugošovej, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

 

A/                                                                   schváliť 

 

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 predaj novovzniknutého pozemku registra „C“ KN  č. 

1791/9 o výmere 12 m2 na  Krokusovej ulici v Bratislave, ktorý vznikol v zmysle Geometrického 

plánu č. 74/2022 úradne overený dňa 22.8.2022 pod číslom G1-1729/2022 odčlenením z 

pozemku registra „E“ KN pôvodnej parc. č. 721/415, evidovaný na LV č. 270, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, kupujúcej  RNDr. Marcele Dlugošovej, Bratislava, pre účely 

pričlenenia, údržby a prístupu k pozemku parc. č. 1824/8  v jej vlastníctve,  evidovaný na LV č. 

2735, za kúpnu cenu 101,00 Eur/m2, t.j.  1212,00 Eur s tým, že kupujúca uhradí polovicu 

nákladov 105,00 Eur za vyhotovenie znaleckého posudku a správny poplatok vo výške 66,00 Eur 

na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,  

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

Žiadateľka je vlastníčkou susedných pozemkov registra „C“ KN  parc. č. 1823, 1824/7, 1824/8 

a chaty súpisné číslo 746 evidovaných  na LV č. 2735, k. ú. Vrakuňa a plocha, ktorá má byť 

predmetom prevodu, má kupujúcej zabezpečiť nevyhnutný prístup k pozemkom z Krokusovej 

ulice v Bratislave a oplotením ochranu vlastného objektu v danej lokalite, kde dochádza často   

ku krádežiam a pohybu bezdomovcov v záhradkárskej časti.  

Na časti predmetného pozemku sú už vybudované dočasné prístupové schody a spevnenie svahu 

k pozemkom žiadateľky.  

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako správca predmetného pozemku nepotrebuje túto časť 

pozemku pre vlastné účely a predajom časti svahovitého pozemku prejde na kupujúcu nevyhnutá 

starostlivosť a údržba proti zosúvaniu svahu.  

Ide o malú výmeru pozemku, ktorý svojím  umiestnením tvorí priľahlú plochu k pozemkom 

a rodinnému domu vo vlastníctve kupujúcej  ako aj  o iný mimoriadny prípad s prihliadnutím na 

konkrétne okolnosti pri prevode majetku mestskej časti. 
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B/                                                                požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy kupujúcou do 90 dní od schválenia uznesenia v súlade 

s bodom A/ a podanie návrhu na vklad vlastníctva. V kúpnej zmluve zaviazať kupujúcu 

k  úhrade okrem kúpnej zmluvy aj poplatku za vypracovanie geometrického plánu 327,00 Eur, 

pomernej časti  105,00 Eur za vypracovanie znaleckého posudku a úhradu správneho poplatku 

na vklad do katastra vo výške 66,00 Eur 

 

 

 

 Počet prítomných: 20  

 Hlasovanie: ZA: 20     /  PROTI: 0   /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0   

 

 

Bod 9 

Uznesenie č. 28/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh na schválenie prevodu vlastníctva novovzniknutého pozemku registra „C“ KN  č. 

1791/8 o výmere 5 m2, LV č. 270, na Krokusovej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Marekovi 

Šimuničovi, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

A/                                                              schváliť 

 

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 predaj novovzniknutého pozemku registra „C“ KN  č. 

1791/8 o výmere 5 m2 na  Krokusovej ulici v Bratislave, ktorý vznikol v zmysle Geometrického 

plánu č. 74/2022 úradne overenom dňa 22.8.2022 pod číslom G1-1729/2022 odčlenením 

z pôvodného pozemku registra „E“ KN parc. č. 721/415, evidovaný na LV č. 270, vo vlastníctve 

hlavného mesta SR Bratislava, zverený protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, v prospech kupujúceho Mareka Šimuniča, Bratislava, pre 

účely pričlenenia, údržby a prístupu k zadnej časti rodinného domu  súpisné číslo  20 673 v jeho 

vlastníctve,  evidovanom na LV č. 2735, za kúpnu cenu 101,00 Eur/m2, t.j.  505,00 Eur s tým, že 

kupujúci uhradí pomernú časť nákladov 105,00 Eur za vyhotovenie znaleckého posudku 

a správny poplatok vo výške 66,00 Eur na podanie návrhu na vklad  do katastra nehnuteľností.  

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu, ku ktorému zo zadnej časti domu by mal po odpredaji 

5 m2 prístup, zabezpečoval by údržbu svahu a prístup by bol po realizácii oplotenia 

novovzniknutej časti pozemku spevnený, čím by nedochádzalo k deštrukcii svahu ako aj 

možného zosuvu rodinného domu.  

Mestská časť tento novovzniknutý pozemok nepotrebuje pre svoje samosprávne účely, 

odpredajom odpadne povinnosť mestskej časti zabezpečovať stabilitu svahu a prístupu k 

nehnuteľnostiam. 

Ide o malú výmeru pozemku, ktorý svojím  umiestnením tvorí priľahlú plochu k pozemkom 

a rodinnému domu vo vlastníctve kupujúceho.  
Ide o iný mimoriadny prípad s prihliadnutím na konkrétne okolnosti pri prevode majetku 
mestskej časti. 
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B/       požiadať  

 

JUDr. Ing. Martina  Kuruca, starostu    

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy kupujúcim do 90 dní od schválenia uznesenia v súlade 

s bodom A/ a podanie návrhu na vklad vlastníctva. V kúpnej zmluve zaviazať kupujúceho 

k pomernej úhrade za vypracovanie znaleckého posudku 105,00 Eur a úhradu správneho 

poplatku na vklad do katastra vo výške 66,00 Eur.   

 

 

Počet prítomných: 20 

Hlasovanie: ZA:  20    /  PROTI: 0     /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0 

 

 

Bod Rôzne  

Uznesenie č. 29/2023 zo dňa 25.01.2023 

Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa 

  

Komisia po prerokovaní odporúča 

 

A/                                    schváliť 

 

1/ Cenník poplatkov Miestnej knižnice Vrakuňa s účinnosťou od 01.03.2023, 

2/ Cenník poplatkov krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od  

    01.09.2023, 

 

B/                                                                  zrušiť 

Cenník poplatkov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  schválený uznesením č. 88/VII/2019 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.06.2019, 

 

C/                       požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

zverejniť Cenník poplatkov  Miestnej knižnice Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa ako samostatné cenníky spôsobom obvyklým po schválení Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.   

 

Pripomienka: doplnenie štatistických údajov 

Termín: po schválení MZ 

 

 

 

Počet prítomných: 20 

Hlasovanie: ZA:  20    /  PROTI: 0     /  ZDRŽAL SA: 0      /    NEHLASOVAL: 0 
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                                  MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VRAKUŇA 
                                ------------------------------------------------------------------ 

 

Prezenčná listina 
z účasti na II. spoločnom zasadnutí komisií 

  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
konaného dňa: 25.01.2023 

 

Meno a priezvisko 

Účasť na 

zasadnutí v čase 
Podpis Poznámka 

Boris Marcel, JUDr. 
Od:  

 Ospravedlnený  
Do: 

Boroš Pavol, Ing. 
Od:  15:30 

Boroš, v. r.  
Do:   17:00 

Bruna Stanislav, PhDr. 
Od: 15:30 

Bruna, v. r.  
Do: 16:20 

Galo Tomáš, Ing. 
Od: 15:30 

Galo, v. r.  
Do: 17:00 

Greizinger Robert, Mgr. 
Od: 15:30 

Greizinger, v. r.  
Do: 17:00 

Greizingerová Rút, Bc. 
Od:  15:30 

Greizingerová, v. r.  
Do: 17:00 

Hrapko Michal, Ing. 
Od:  15:57 

Hrapko, v. r.  
Do: 17:00 

Hudec Martin Róbert, Mgr. 
Od:    Ospravedlnený  
Do:  

Macko Miroslav, Mgr. 
Od:  15:30 

Macko, v. r.  
Do: 17:00 

Némethová Jana, Mgr. art. 
Od:  16:30 

Némethová, v. r.  
Do: 17:00 

Pavčo Július, MUDr. 
Od:   

 Ospravedlnený  
Do:  

Ravasz Andrej  
Od:  15:30 

Ravasz, v. r.  Do: 17:00 

Svoreňová Soňa, Ing.  
Od:  15:30 

Svoreňová, v. r.  
Do: 17:00 

Zajíček Marek, JUDr. Ing. 
Od:  15:30 

Zajíček, v. r.  
Do: 17:00 

Ivo Nemčič, Ing. 
Od: 15:30 

Nemčič, v. r.  
Do: 17:00 

Želmíra Micheľová, Ing. 
Od:  15:30 

Micheľová, v. r.  
Do: 17:00 

Mária Stanová, Ing. 
Od:  15:30 

Stanová, v. r.  
Do: 17:00 

Lívia Benedeková  
Od:  15:30 

Benedeková, v. r.  
Do: 17:00 
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Vladimír Jánošík  
Od:  15:30 

Jánošík, v. r.  
Do: 17:00 

Oliver Renáč, Mgr. 
Od:  15:30 

Renáč, v. r.  
Do: 17:00 

Jakub Morávek 
Od:  15:30 

Morávek, v. r.  
Do: 17:00 

Beáta Kristínová, Ing.  
Od:  15:30 

Kristínová , v. r.  Do: 17:00 

Michal Šutriepka, RNDr. 
Od:  15:30 

Šutriepka, v. r.  
Do: 17:00 

Andrej Rákovský  
Od:  15:30 

Rákovský , v. r.  
Do: 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Za správnosť údajov zápisnice z II. spoločného rokovania komisií zo dňa 25.01.2023 

 

 

 

            Mgr. Robert Greizinger 

................................................................. ..........Greizinger, v. r.......................... 

Meno a priezvisko           podpis predsedu finančnej 

 a podnikateľskej komisie 

 

 

 

                 Bc. Rút Greizingerová   

.................................................................. ......Greizingerová, v. r.............................. 

                 Meno a priezvisko     podpis podpredsedu komisie pre 

sociálne veci, zdravotníctvo a školstvo  

 

 

                     Andrej Ravasz  

.................................................................. .............Ravasz, v. r.................................. 

                 Meno a priezvisko     podpis predsedu  komisie pre kultúru                                

a šport   

 

 

 

            PhDr. Stanislav Bruna  

.................................................................. ................Bruna, v. r.................................. 

                Meno a priezvisko podpis predsedu komisie výstavby, 

územného rozvoja, životného  prostredia a 

dopravy 

 

      

 

        JUDr. Ing. Marek Zajíček 

................................................................... ............Zajíček, v. .r............................... 

                Meno a priezvisko podpis predsedu komisie mandátovej, 

verejného poriadku, ochrany verejného 

záujmu a legislatívnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Rerichová Petra                                                   Bratislava, dňa 25.01.2023 

                     tajomníčka  


