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Váš list č./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

  Lešická/40204810 04.04.2017 

   

VEC   

 

     Do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa bola doručená petícia 

občanov vnútrobloku Bebravská–Slatinská–Dvojkrížna, ktorou občania Vrakune žiadajú 

Mestskú časť o presunutie detského ihriska z vnútrobloku na voľné priestranstvo, ktoré sa 

nachádza pred zdravotným strediskom na Bebravskej ulici. 

 

      Detské ihrisko vo vnútro bloku Slatinská bolo vybudované z európskych zdrojov cez 

Operačný program Bratislavský kraj.  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava –Vrakuňa 

vo volebnom období 2010 -2014 rozhodlo o investícii do tohto projektu v roku 2013. Na svojom 

zasadnutí uznesením č.518/2013 zo dňa 16.8.2013 schválilo o. i. predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO za účelom 

revitalizácie projektu, ktorého ciele boli v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta 

SR Bratislavy, Územným plánom Bratislavského samostatného kraja, platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy, platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2011 - 2017 

Vzhľadom na krátkosť času na prípravu a slabej otvorenosti bývalého vedenia mestskej časti 

komunikovať pri verejných projektoch s územím, zámer vybudovať ihrisko v danom rozsahu 

nebol s občanmi prerokovaný. Na úrovni poslancov miestneho zastupiteľstva bol zriadený 

koordinačný výbor pre ISRMO, ktorý sa mal vyjadrovať k projektovým zámerom a 

realizovaným aktivitám. Výbor odporučil všetkých 6 projektov, no obávam sa, že komunikáciu v 

teréne neabsolvoval.  

V zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MČ BA -

Vrakuňa a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je mestská časť povinná 

výsledky projektu po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu riadne udržiavať. Z 

doterajšej praxe pri projektoch financovaných z eurofondov nikdy nedošlo k presunu 

vybudovanej infraštruktúry z pôvodného miesta na iné. Vníma sa to ako podstatná zmena 

projektu, ktorá nie je povolená. Zároveň dochádza k zmene parciel, ktoré sa viažu na konkrétny 

projekt. MČ môže vyvolať rokovania na MPRV SR alebo písomne vyžiadať stanovisko, ale 

výsledok bude negatívny. MČ musí zachovať súčasný stav po dobu ešte 4 rokov, nakoľko by 

sme museli čiastku 54 288,43 € vrátiť, na čo nemáme financie. 

Jedno z riešení, ktoré by som navrhoval je, aby ste zvážili možnosť zachovať súčasné ihrisko, 

budeme žiadať mestskú políciu o zintenzívnenie hliadok hlavne v letných mesiacoch. 



Do mestského zastupiteľstva sme predložili projekt s požiadavkou o nájom pozemkov, na 

betónovej ploche na Hnileckej ulici, kde plánujeme zrekonštruovať hokejbalové ihrisko a 

vybudovať basketbalové, volejbalové a mini futbalové ihrisko pre tínedžerov alebo v spolupráci 

so Slovenským zväzom ľadového hokeja vybudovať malú ľadovú plochu. Tým by sme odsunuli 

mládežníkov z Vašej lokality na nové ihrisko. 

Priestor pred zdravotným strediskom na Bebravskej ulici nie je v správe mestskej časti. 

 

     Záverom by som Vám chcel podotknúť, že na súčasnom ihrisku máme kamerový systém. 

Pripravujeme on-line prenos na webovú stránku a ihrisko vo vnútro bloku bude pilotným 

projektom. 

Verím, že sa nám podarí dosiahnuť spoločné riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky 

dotknuté strany. 

 

 

     S úctou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

              starosta

 


