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Aktuálne
Regionálne združenie mestských častí

S

Milí Vrakunčania,
v paneláku často počuť cez steny aj to,
čo nechcete. Je to nepríjemná situácia, jednak nás to ruší a najnepríjemnejší je fakt, že ste sa do tejto situácie dostali nedobrovoľne. Nepríjemné je, že to mnohokrát chcete riešiť na
miestnom úrade mestskej časti.
Niekedy je situácia u susedov veľmi
vážna a neviete ako zareagovať. Obyčajne každý len mávne rukou, zabúcha s niečím na radiátor, niekedy dokonca kopne do susedových dverí, ak
je to bezprostredný sused. Myslí si, že
kopnutím to dobre vyriešil.
Ja si myslím, že ľahostajnosť je bežná vec a takmer každý si povie: „Lepšie do ničoho sa nemiešať.“
Čo keby sme vyšli z „ulity“? Občas si
všimli zanedbané deti, modriny na susedinej tvári, slabosť a slzy človeka na
ulici. Nie, nemusí to byť narkoman. Je
to človek, ktorý je chorý a nevládze
dôjsť ani k lekárovi. Človek je človekom iba vtedy, keď hlavu nepchá do
piesku ako pštros, ale všíma si, čo sa
okolo neho deje.
Našťastie ešte zostalo nejaké percento z nás, ktorých zaujíma aj osud
tých „druhých“. Možno všetko nevyriešia, možno pomôžu len dobrým slovom, povzbudením, ale úžasné je len
to, že sa aspoň pokúsili. Tento týždeň
som sa s takýmto človekom stretla.
Mgr. Ľudmila Lacková
Starostka
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tarostka mestskej časti Vrakuňa
Mgr. Ľudmila Lacková sa spolu s prednostom Miestneho úradu Ing. Vladimírom
Mrázom zúčastnila na rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného
mesta SR Bratislavy.
Na rokovaní v Primaciálnom paláci sa dňa
6. februára okrem všetkých starostov
zúčastnil aj primátor hlavného mesta
M. Ftáčnik a zástupcovia Združenia miest
a obcí SR.
Predmetom rokovania boli priebežné výsledky auditu kompetencií hlavného mesta
a jeho mestských častí, zadanie ktorého uskutočnilo Regionálne združenie už pred
vyše rokom. Cieľom spracovania tohto auditu je vykonanie analýzy náročnosti,
financovania výkonu samosprávnych činností z pohľadu štátu, avšak i proporcionalita prerozdeľovania
týchto zdrojov a výkonov
verejnej služby medzi mestom a mestskými časťami
navzájom.
Podobný audit vykonával
i štát s cieľom optimalizácie štátnej správy. Podklady pre spracovanie tohto materiálu zabezpečovali mestské časti, okrem toho sa použili údaje zo štatistiky, Ministerstva financií,
Ministerstva školstva, ako i iné verifikované
dostupné zdroje. Cieľom analýzy týchto údajov je odstránenie duplicít pri zabezpečovaní a poskytovaní služieb samosprávy, zjednotenie prístupov verejných politík, zlepšenie podmienok pri deľbe kompetencií vo
vzťahu k občanom, úpravy rozhodovania
v rámci vlastných kompetencií, spolurozhodovanie, posúdenie územnosprávneho
usporiadania hlavného mesta a v neposlednom rade financovanie samosprávy a proporcionalita zabezpečovania financovania
samosprávnych úloh a preneseného výkonu štátnej správy. Výstupy môžu vytvoriť

podklady k diskusii o súčasnom postavení
samosprávy hlavného mesta, jeho financovaní, postavení orgánov, výkon verejnej
služby exekutívy a množstvo ďalších poznaní a východísk. Samozrejme diskusia k postaveniu hlavného mesta je veľmi zložitá,
takmer vždy sa spája s jedinečnosťou, ktorú
iné mesta SR nemôžu plniť vzhľadom na to,
že mesto zabezpečuje úlohy súvisiace so
sídlom ústredných orgánov štátnej správy,
prezidenta, zastupiteľských orgánov, národnej rady a celej rady ďalších úloh. Postavenie mesta a jeho mestských častí, deľbu
kompetencií, ale i financovanie upravuje
v podmienkach Bratislavy Štatút Hl. m. SR

Bratislavy. Tento nástroj od roku 1990
zaznamenal celý rad zmien. Zväčša boli
spojené so zmenou systému financovania samospráv na Slovensku, konkrétne
v r. 1993/1994 zavedením iného systému
daní a spravovaných miestnych daní a poplatkov, v roku 2004 s fiškálnou decentralizáciou a prenosom kompetencií, v roku 2009
s príchodom hospodárskej či dlhovej krízy.
Starostovia vyhodnotili spracovaný dokument kladne, pre jeho reálnu vypovedaciu
schopnosť však zaviazali sekciu prednostov
združenia zjednotiť údajové základne zozbieraných vstupných podkladov a vykonať
ich verifikáciu pred tým, ako bude spracovaný definitívny výstup slúžiaci pre rozhodovanie.

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, že nás
12. 2. 2014 navždy opustila naša spoluobčianka a poslankyňa
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

RSDr. Ľudmila Hlásna

RSDr. Ľudmila Hlásna
✶ 3. augusta 1951
✝ 12. februára 2014

vo veku nedožitých 63 rokov.
Je ťažké nájsť v smútku slová na rozlúčku, poďakovanie, posledné
zbohom, vyjadriť lásku a úctu, ktorú sme k nej prechovávali. Oveľa
silnejšie si teraz uvedomujeme, ako sa ľuďom rozdávala, čo svojim
úsilím získala a ako nás obohacovala svojimi poznatkami. Bola
oddaná svojej práci telom aj dušou, jej entuziazmus, životný
optimizmus a bojovnosť boli jej prirodzenou súčasťou.
Smrť blízkeho človeka zasiahne vždy veľmi hlboko a intenzívne,
a to aj vo chvíľach, kedy je očakávaná, ale svetlá pamiatka
a spomienka ostane navždy v našich srdciach.
Aj touto cestou by sme radi vyjadrili hlbokú sústrasť rodine
a najbližším.

Oznamujeme
INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby prezidenta
Slovenskej republiky, dňa 15. 03. 2014
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
podľa § 3 zákona č.46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia
v sobotu 15. 03. 2014 od 07,00 h. do 22,00 h.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky je:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť : Základná škola Železničná 14
ulice: Borovicová, Estónska 11-27 (nepárne), Estónska 47,
49, 51, 53, Hlohová, Hradská, Leknová, Majerská, Majoránová, Mostná, Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová súpisné č. 14519, 14520, 14521, 14523, 14524, 14711,
obyvatelia s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Jedľová 6 – 8, Rajecká 1-7 (nepárne), Rajecká 2 – 18
(párne)

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Amarelková, Arménska, Čučoriedková, Egrešová, Gagarinová, Horcová, Hrušovská, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jesienková, Kalinová, Kosodrevinová, Krokusová,
Malodunajská, Maková, Magnoliová, Margarétová,
Marhuľová, Osiková, Ostružinová, Palinová, Píniová,
Pod agátmi, Podunajská, Ráztočná, Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Žihľavová

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Stavbárska 40 – 58, Železničná

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Brezová,
Čakanková, Imelová, Kríková1-4A, Levanduľová, Modricová, Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Platanová,
Podbeľová, Podpriehradná, Poľnohospodárska 1-21,
Poľnohospodárska 86-117, Prasličková, Priehradná,
Rascová, Tymiánová

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 – 38

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Bebravská
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Čiližská 6 – 40, Žitavská 8 – 22
Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Bodvianska, Čiližská 1-4, Slatinská 28-36 (párne)
Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Slatinská 2 – 26 (párne), Vážska

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Bučinová 2- 10, Kríková 5-20

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Toryská

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Bučinová 12 – 18, Poľnohospodárska 22 – 51

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Rajčianska 2 – 10, Toplianska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Jedľová, 1 – 7 (nepárne), Rajecká 9 – 15 (nepárne)
Vŕbová

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 32-46

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Rajecká 20-40 (párne), Jedľová 2 – 4

Volebný okrsok č. 18
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12-28, Slatinská
3-11 (nepárne), Žitavská 1-6
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Aktivity mestskej časti

Z rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

V

rakuňskí poslanci sa stretli na svojom prvom riadnom rokovaní zastupiteľstva 4. februára 2014. Na tomto
rokovaní program prerokovaný v odborných komisiách Miestneho zastupiteľstva
obsahoval 22 bodov. Z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnili 3 poslanci, takže
zastupiteľstvo bolo počtom prítomných
12-tich poslancov uznášaniaschopné.
Tradične zaradené a prerokované boli
materiály predkladané Miestnou kontrolórkou Ing. Szakáčovou, ktorá predložila
Správu o kontrolnej činnosti v II. polroku 2013.
Prierezová štruktúra vykonaných kontrol
obsahovala v kontrolovanom období celkom 8 kontrol, uskutočnených na Miestnom úrade mestskej časti Vrakuňa, ktoré
boli ukončené správou alebo záznamom.
Konkrétne kontrolórka vykonala kontrolu
vybavovania sťažností za I. polrok 2013.
Ďalej kontrolu zákonnosti, efektívnosti
a účelovosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov so zameraním na plnenie povinností pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými
právami mestskej časti, ktorá bola ukončená prijatou správou. Ďalšími kontrolami
miestna kontrolórka preverila evidenciu
vyplácania jednorázových sociálnych výpomocí, ako i čerpania nenávratných finančných dotácií poskytnutých z rozpočtu
mestskej časti právnickým a fyzickým osobám za rok 2011, 2012 a I. polrok 2013.
Kontrolné zistenia boli ukončené prijatou správou a uzneseniami 561/2013
a 562/2013 s prijatými opatreniami na
odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolnej činnosti bolo podrobené i dodržiavanie Zásad pre vydávanie povolení na
vyhradené parkovacie miesta, vedenie pokladne a pokladničnej hotovosti na Miestnom úrade ako i následné kontroly dodržiavania opatrení z kontrol vykonaných
v roku 2012. Kontrolórka mestskej časti
v súlade so zákonom o sťažnostiach a vybavovaní petícií viedla a kontrolovala priebeh ich vybavovania v priebehu roka 2013.
Poslanci predloženú správu o kontrolnej
činnosti za II. polrok 2013 jednohlasne
počtom 10 hlasov zobrali na vedomie.
Zaujímavým bodom rokovania poslancov
bol materiál týkajúci sa asanácie objektu „Žitava“, umiestneného na Žitavskej
ul. č. 3. Uvedený polyfunkčný objekt je dlhoročne terčom kritiky pre jeho život
a zdravie ohrozujúci technický stav. Dlhoročne opustená budova vo vlastníctve
hlavného mesta Bratislavy a v správe
mestskej časti Vrakuňa, vyžadujúca ne-
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malé finančné prostriedky na jej bezpečné
prevádzkovanie, ktoré sa však v rozpočte
mestskej časti nevedia nájsť, rovnako ako
i nezáujem potenciálnych investorov, priviedol vlastníka nehnuteľnosti – hlavné
mesto Bratislavu k zámeru jeho asanácie
a k následnej realizácii zámeru výstavby
nájomných bytov. Tento zámer prezentovala na verejnom zhromaždení občanov Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o., založená
hlavným mestom. Poslaním tejto spoločnosti je práve výstavba nájomných bytov.
S uvedeným zámerom predstúpila táto
spoločnosť pred mestskú časť už v roku
2012. Konkrétne bol tento zámer prerokovaný dňa 15. 5. 2012, pričom k nemu
poslanci Vrakune prijali uznesenie
č. 257/2012, ktorým zobrali na vedomie
funkčné využitie lokality Žitavy, kód 101
rozvojové územie, regulačný kód F – viacpodlažná zástavba obytného územia na
parcelách č. 3605/1 a 3605/2 k. ú. Vrakuňa. Reagovali tak na skutočnosť, že
15. 11. 2011 poslanci mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy uznesením
č. 400/2011 schválili Zmeny a doplnky 02
územného plánu hl. m. SR Bratislavy.

nosti Vrakune do diskusie k navrhovanému zámeru výstavby nájomných bytov,
predloženého Spoločnosťou pre rozvoj bývania ako budúceho investora výstavby
a nositeľa úlohy.
Miestny úrad zabezpečil na svojej web
stránke zvukový záznam z tohto verejného
prerokovania, ktorý bol zverejnený dňa
2. 7. 2012 a je možné si ho tu vypočuť dodnes, vrátane krátkeho komentára k nemu, spracovaného Ing. arch. Petrekom,
vedúcim Oddelenia územného plánu, dopravy, výstavby a životného prostredia
Miestneho úradu Vrakuňa.
Po vyše jeden a pol roku sa téma asanácie „Žitavy“ opäť otvorila, konkrétne žiadosťou už spomínanej Spoločnosti pre
rozvoj bývania (SRBB), ktorá požiadala
mestskú časť ako správcu objektu o súhlas správcu majetku k asanácii objektu
a následne požiadala Stavebný úrad vo
Vrakuni i o vydanie územného rozhodnutia
k výstavbe bytového domu s nájomnými
bytmi na tomto pozemku. SRBB je pripravená investorsky a inžiniersky zabezpečiť
výstavbu tohto domu s dobou realizácie
do dvoch rokov. Mestskej časti ponúka

Týmto uznesením poslancov hlavného
mesta bola zmenená regulácia funkčného
využitia, na ktorom sa nachádza objekt Žitava z funkcie občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na
funkciu „viacpodlažná zástavba obytného
územia“.
Vrakuňskí poslanci na svojom rokovaní
dňa 15. 5. 2012 už spomínaným uznesením č. 257/2012 zobrali na vedomie i architektonickú štúdiu bytového domu spracovanú Ing.arch.Ivanom Kočanom z marca 2012, pričom odporučili starostke
Mgr. Ľudmile Lackovej zvolať verejné prerokovanie tohto zámeru. Uvedené prerokovanie sa uskutočnilo dňa 6. 6. 2012
o 16.00 hod. v priestoroch Základnej školy
na Žitavskej ulici s účasťou rádovo 50 občanov dotknutého územia. Vzhľadom na
rôznorodosť názorov na budúcu výstavbu
poslanci očakávali širšie zapojenie verej-

možnosť udelenia dispozičného práva pri
určovaní budúcich nájomcov z radov žiadateľov o takéto byty z Vrakune.
Poslanci Miestneho zastupiteľstva Vrakune sa mali na rokovaní 4. 2. 2014 k uvedenej asanácii vyjadriť. Na rokovanie zastupiteľstva bol pozvaný primátor Bratislavy M. Ftáčnik , ktorý sa však z rokovania
ospravedlnil a poveril svojim zastupovaním poslanca hl. m. SR Bratislavy a súčasne predsedu správnej rady SRBB p. Olivera Kríža. Na rokovaní zastupiteľstva Vrakune boli prítomní i poslanci hl. m. SR Bratislavy zastupujúci mestskú časť p. Kugler,
súčasne miestny poslanec a zástupca starostky, ako i p. Šindler. Na tomto mieste je
potrebné uviesť, že s asanáciou objektu
Žitava súhlasilo už hlavné mesto Bratislava, ktoré na zasadnutí poslancov
mesta dňa 24. 10. 2013 uznesením
č. 1312/2013 schválilo asanáciu stavby

Aktivity mestskej časti
bývalého obchodného domu „Nákupné
centrum Žitava“ – stavba súp. č. 5044,
nachádzajúceho sa na pozemku p. č.
3605/1, k. ú. Vrakuňa takmer jednohlasne. Práve s uvedeným postupom vlastníka
(hlavného mesta SR Bratislavy) nesúhlasili poslanci klubu Smer vo Vrakuni, ktorí ho
považovali za nekorektný, keďže rozhodovaniu mestských poslancov nepredchádzalo stanovisko mestskej časti, ako
správcu majetku v zmysle Štatútu hl. m.
SR Bratislavy, ktorý upravuje vzťahy a kompetencie medzi samosprávnymi orgánmi
na území Bratislavy.
SRBB už obdržala od hlavného mesta
Bratislavy súhlasné záväzné stanovisko
k investičnej činnosti na investičný zámer
výstavby nájomného bytového domu Vrakuňa, Žitavská-Vážska ul., k.ú. Vrakuňa
Bratislava, pod č. j. MAGS ORM 41302/13
36064, podpísaného primátorom Bratislavy. Na tomto mieste je zase potrebné
uviesť, že občania Vrakune spísali petíciu
proti výstavbe predmetného 6-podlažného
bytového domu s nájomnými bytmi, adresovanú primátorovi, ktorou žiadajú primátora hlavného mesta o prehodnotenie odsúhlaseného investičného zámeru. Petíciu
podpísalo 290 občanov a bola postúpená
na vedomie mestskej časti a županovi
Bratislavského samosprávneho kraja dňa
20. 1. 2014.
Poslanci Vrakune po dlhšej rozprave k tomuto bodu napokon prijali uznesenie, ktorým požiadali starostku, aby prerokovala
so žiadateľom – Spoločnosťou pre rozvoj
bývania požiadavku mestskej časti na
zorganizovanie verejného prerokovania plánovanej výstavby s občanmi
Vrakune a s vysvetlením rozdielov
medzi nájomnými a sociálnymi bytmi.
Nemenej zaujímavým bodom, ktorí poslanci Vrakune prerokovávali, bol i materiál „Žiadosti o poskytnutie dotácií
z rozpočtu mestskej časti BratislavaVrakuňa“ pre rok 2014. Už v predchádzajúcom vydaní Vrakunských novín (november 2013) sme priniesli informáciu
o možnosti predkladania žiadostí právnických a fyzických osôb na konkrétne projekty v súlade s prijatým Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č. 7/2013,
ako i reakcie poslancov Vrakune na toto
nariadenie. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva Vrakune, po schválení rozpočtu Vrakune na rok 2014, bolo schválené
i poskytnutie dotácie pre ŠK Vrakuňa na
rok 2014 vo výške 10.000 EUR. Celková
rozpočtovaná suma na poskytnutie dotácií
pre rok 2014 je v rozpočte stanovená vo
výške 14.000 EUR. Už v decembrovom zastupiteľstve pri schvaľovaní dotácie pre
ŠK Vrakuňa viedli poslanci rozsiahlu diskusiu. Táto sa dotýkala skutočnosti, že
ešte nebol ukončený termín stanovený vo
VZN na predkladanie žiadostí a zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií bez

znalosti resp. úplnosti informácií o všetkých žiadateľoch. Hlasovaním však návrh
na priznanie dotácie pre ŠK Vrakuňa prešiel väčšinovo 1 poslaneckým hlasom.
4. 2. 2014 predložil Miestny úrad na rokovanie zastupiteľstva, po prerokovaní v príslušných odborných komisiách zastupiteľstva všetky žiadosti o poskytnutie dotácií
z rozpočtu mestskej časti pre rok 2014.
Komisie posúdili predložené žiadosti na
dotácie a skontrolovali ich vecnú správnosť, úplnosť ako i opodstatnenosť pre ich
poskytnutie v zmysle splnenia podmienok
stanovených vo VZN č. 7/2013.
Mestská časť obdržala celkovo 10 žiadostí o dotáciu, pričom požiadavky na ich
úplné uspokojenie predstavovali rozpočtový výdavok vo výške 27.300 EUR. z rozpočtu mestskej časti pre rok 2014. Samozrejme súhrn týchto požiadaviek nebolo možné v plnej miere uspokojiť, vzhľadom na
maximálny objem zdrojov v schválenom
rozpočte pre rok 2014, kde po decembrovom schválení výšky dotácie pre ŠK Vrakuňa zostali k prerozdeleniu disponibilné
zdroje vo výške 4.000 EUR. Vzhľadom na
skutočnosť, že dvaja zo žiadateľov nespĺňali podmienky na poskytnutie dotácie
uvedené zdroje sa mali prerozdeliť pre
siedmich žiadateľov, ktorí podmienky priznania splnili. Uvedená situácia vyvolala

v poslaneckom zbore Vrakune širokú rozpravu smerujúcu k disproporcionalite rozdelenia vyčlenených rozpočtových zdrojov
vo vzťahu k jednotlivým žiadateľom. Poslanci mestskej časti si vyžiadali počas
rokovania od starostky mestskej časti opakovane prestávku na vzájomné prerokovanie vzniknutej situácie v poslaneckých
kluboch.
Predložený návrh uznesenia, ktorým poslanci zobrali na vedomie doručené žiadosti o dotácie, ako i schválenie konkrétnych výšok dotácií pre vybratých žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre pridelenie
dotácií napokon, rovnako ako v decembri
pri hlasovaní dotácie pre ŠK Vrakuňa prešiel s 1 väčšinovým poslaneckým hlasom.
Poslanci zároveň uložili prednostovi zapracovať do prvej rozpočtovej zmeny rozpočtu
mestskej časti na rok 2014 čiastku vo výške 11.800 EUR, na zvýšenie doposiaľ
schválenej výšky dotácií v sume 14.000
EUR, teda na celkovú sumu 25.800 EUR.
Prakticky to teda znamená prísľub na poskytnutie dotácií podliehajúci schváleniu
tejto rozpočtovej zmeny v apríli 2014. Konkrétnych uspokojených žiadateľov a výšky
stanovených príspevkov vrátane ich účelového viazania uvádzame v priloženom tabuľkovom prehľade.

Centrálna evidencia žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ – žiadosti doručené
do 31. 1. 2014
Por. Meno
č. žiadateľa

Právna Oblasť predmet
forma žiadosti

Rozpočet Požadovaná Vlastné Iné
projektu výška dotácie zdroje zdroje

Schválená
výška dotácie

1.

Športový klub PO
Vrakuňa

pokrytie prevádzkových 10,480
nákladov, energie,
voda, odpad

10,000

480

0

10,000

2.

OZ Domov
Dúha

PO

pomoc krízovému
centru

300

300

0

0

300

3.

NO DEPAUL
Slovensko

PO

zabezpečenie stravy
a potravín na rok

35,000

1,000

0

34,000 1,000

4.

OZ Detský
fond SR

PO

pomoc centru Mixklub
a Mixáčik-prevádzkové
výdavky

6,149

3,000

3,149

0

3,000

4.

Súkromná
ZUŠ

PO

slávnostné programy k
10.výročiu školy

14,174

7,000

5,974

1,200

7,000

5.

OZ SPES

PO

Projekt „Objavujeme
tradičné remeslá
predkov“

3,400

2,500

900

0

2,500

6.

Materské
centrum
Rybka – OZ

PO

Výročné narodeniny
260
MCR
motivačné cvičenie pre
deti so psom

200

60

0

200

7.

Simon
Brunovský
Klub ŠKP
APZ Triax
Bratislava

FO cez
Klub
ŠKP

Príprava na triatlonovú
a akvatlonovú sezónu

1,500

4,220

0

1,500

8.

HIV pomoc
OZ

PO

Prevencia proti HIV

9.

Cech DFS
Blava

PO

Zvidit. kult. dedičstva

27,700

Soc-rehab.projekt
pre nepočujúcich

4995

300

1500

3195

300

109,678

25,800

16,283

38,395 25,800

10. Bratislavský PO
spolok
nepočujúcich
Spolu

7,220
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Aktivity mestskej časti
Na zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnili
i občania Vrakune, ktorí využili možnosť
verejného rokovania poslancov a požiadali
o udelenie slova. Konkrétne sa ich vystúpenie dotýkalo prevádzkovania výroby
betónových zmesí v areáli „Panelárne“ umiestnenej v lokalite priestoru medzi ul. Amarelkovou-Žihľavovou a Ihličnatou so sídlom na Ráztočnej ul. č. 59. Rokovanie poslancov nadväzovalo na vystúpenie občana Vrakune na decembrovom zastupiteľstve s požiadavkou na preverenie
dodržiavania prevádzkových podmienok
majiteľmi tejto výrobne betónových zmesí.
Poslanci sa oboznámili v predloženom
materiáli s výsledkami zistení Miestneho
úradu vyplývajúcich a nadväzujúcich na
vydané dokumenty, týkajúcich sa prevádzkovania do 31. 12. 2018 a stavebných povolení tejto prevádzky. Z nich vyplýva, že
v októbri 2008 na základe dodatočného
stavebného povolenia vydaného stavebným úradom vo Vrakuni bolo udelené Dodatočné stavebné povolenie na
„Prestrešenie skladovacej haly“ pod zn.
DSP/1173/2008/Kr-65. Mestská časť zároveň udelila sankciu za spáchanie stavebného deliktu na úseku uzemného konania a stavebného poriadku pre jeho porušenie. Následne v marci 2009 podal
stavebník(Paneláreň a.s.) žiadosť o vydanie Dodatočného stavebného povolenia
na stavbu „Revitalizácia miešacieho centra“ s cieľom zlepšenia parametrov linky
a kvality vyrábaných zmesí, modernizácie
technológie. Oznámenie o Dodatočnom stavebnom povolení, spojeného s kolaudačných rozhodnutím, bolo vydané 4. 6. 2009,
pričom meranie hluku a prašnosti príslušnými štátnymi orgánmi bolo vykonané dňa
7. 7. 2009 s výrokmi, že zariadenia „vyhovujú“ príslušným normám a predpisom,
rovnako ako i výsledky preverenia ohrozenia verejného záujmu na základe miestneho zisťovania uskutočneného dňa
9. 7. 2009. Stavebný úrad vo Vrakuni
následne dňa 26. 8. 2009 vydal Dodatočné stavebné povolenie na „Revitalizáciu miešacieho centra“ pod zn.
DSP+Kr/1269/2009/91/kr-81. Vo vydanom Dodatočnom stavebnom povolení
spojenom s Kolaudačným rozhodnutím
stavby je napriek konštatovanému nesúladu s platným územným plánom hl.m.SR
Bratislavy, kde je prípustné funkčné využitie územia definované ako „Občianska vybavenosť“ a nie Výroba , uložená stavebníkovi povinnosť obstarať urbanististickú
štúdiu s reprofiláciou územia (zrejme
funkčná zmena využitia územia v územnom pláne hl.m.SR Bratislavy), avšak bez
akéhokoľvek stanoveného termínu spracovania. Naopak, stavba bola povolená
ako dočasná do 31. 12. 2018. Dôležité je
však pre úplnosť uviesť, že podľa priložených dokladov v spise stavebného úradu
boli vrámci Súhrnných technických správ
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prezentované skutočnosti, ktoré dnes odporujú skutočnosti. Konkrétne išlo o zdôvodnenie predloženej žiadosti výrobou
zmesí pre vlastnú potrebu- paneláreň, následné rozvážanie betónovej zmesy v rámci areálu v hale panelárne. Ďalej práce
linky v jednosmennej 8-hodinovej prevádzke s dvomi zamestnancami, s maximálnym denným výkonom 320 kubíkov zmesy
denne a s ročným výkonom 64000 kubíkov za 200 prevádzkových dní v roku. Teda
ročné využitie na 1600 hodín prevádzky.
Dôležité je i konštatovanie v súhrnnej
správe, že charakter výroby a stavby sa nemení. S vydaním tohto Dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia súhlasili i dotknuté orgány štátnej správy, konkrétne Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Inšpektorát práce a Obvodný úrad životného prostredia, odbor
odpadového hospodárstva.

Skutočné reálne prevádzkovanie tejto
„betonárky“ je však na míle vzdialené od
týchto horecitovaných podmienok definovaných v Záverečnej sprievodnej správe
spracovanej Ing. Kendem priloženej k spisu. Dokumentujú to opakujúce sa sťažnosti okolobývajúcich občanov Vrakune,
opakované záznamy z kontrol prevádzok
na území Vrakune vykonávaných Mestskou políciou a v konečnom dôsledku ako
i „čerstvo“ doručená Petícia obyvateľov
Píniovej, Ihlličnatej a Žihľavovej ul. vo Vrakuni s takmer 90 podpismi. Títo žiadajú
zastavenie prevádzky výroby betónových
zmesí, nesúhlasia so zmenou územného
plánu tak ako je uvedené v Dodatočnom
stavebnom povolení a do času zastavenia
prevádzky dodržiavanie jednosmennej
prevádzky od 7:00 hod. do 15.00 hod.
Poslanci zastupiteľstva po prerokovaní
tohto materiálu zobrali jeho obsah na vedomie a odporučili starostke mestskej časti
Mgr. Ľudmile Lackovej zahájiť voči súčasnému prevádzkovateľovi správne konanie.

Zastupiteľstvo, teda poslanecký zbor
Vrakune, prerokovalo na tomto svojom
zasadnutí i ďalší veľmi zaujímavý materiál,
dotýkajúci sa zámerov spoločnosti
4. kvadrant s.r.o. Táto spoločnosť predložila už v minulom roku svoj investičný zámer
na rokovanie zastupiteľstva Vrakune, ktorý uvažuje zrealizovať na pozemkoch v k.ú.
Vrakune, ktoré vlastní, v dotyku na Majerskú ulicu. V minulom roku túto spoločnosť
zaviazala mestská časť spracovaním dopravnej štúdie, ktorá má overiť v súvislosti
s realizáciou tohto zámeru zaťaženosť
územia Vrakune dopravou, celkový dopad
na súčasný stav dopravnej priepustnosti
Vrakune a pod. V navrhovanom riešení
dopravnej obsluhy územia, v ktorom chce
svoj zámer realizovať, berie ohľad na súčasnú dynamickú dopravnú situáciu vo
Vrakuni, ktorá je už dnes na pokraji znesiteľnosti, vzhľadom na to, že Vrakuňa so
svojou cestnou a komunikačnou infraštruktúrou obsluhuje aj oblasť Žitného ostrova pri presunoch do centra Bratislavy
a späť. Spoločnosť sa snaží v navrhovaných riešeniach využiť jestvujúcu komunikačnú sieť a doplniť ju novými stavbami,
ktoré by jej umožnili prístup do územia, na
ktorom chce realizovať svoje zámery.
V rámci nich uvažuje s novým mostným
preklenutím ramena Malého Dunaja smerom z Ráztočnej ulice na Leknovu ul., následne uvažuje s využitím Hlohovej ulice
a jej vyústením na Majerskú. V súvislosti
s navrhovaným dopravným riešením mostného telesa uvažuje s dvomi variantmi
(miestami napojenia). Spoločnosť 4. kvadrant sa v súčasnosti snaží získať k ich návrhom stanoviská dotknutých orgánov
a inštitúcií. Jednou z nich je samozrejme
ako dotknutá i samospráva mestskej časti
Vrakuňa. Vzhľadom na závažnosť problematiky ako i jeho odborné posúdenie v širšej verejnosti sa poslanci zastupiteľstva
Vrakune prijatým uznesením rozhodli zaviazať tohto investora verejným prerokovaním navrhovaného riešenia s občanmi

mestskej časti predtým, ako samospráva
mestskej časti vydá záväzné stanovisko
pre ďalšie stupne dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné konanie.
V súvislosti s touto požiadavkou Miestny
úrad zabezpečí potrebnú súčinnosť pri organizačno-technickom zabezpečení verejného prerokovania zámeru.
Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu

Informujeme
Mestská časť Bratislava –
Vrakuňa

4 KVADRANT S.R.O.
Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava
www.bratislavagreenfields.sk

Šíravská ul. č. 7, 821 07 Bratislava, IČO: 603 295 (ďalej
len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje
súťaž formou nájmu
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájmu
na nebytové priestory
samostatných ôsmich garážových státí

č. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 a 20
č. priestorov 2-1, o veľkosti podielu na spoločných
častiach
a
spoločných
zariadeniach
domu
70800/529540 a spoluvlastníckeho podielu 388/1000,
nachádzajúcich sa uzatvorenej časti podzemných garáží
s vchodom od Kríkovej ulice, v suteréne polyfunkčného
objektu na Poľnohospodárskej 27/B (v objekte tzv.
„221“) v Bratislave, súpisné číslo 20056, zapísaného
na liste vlastníctva č. 4709, postaveného na pozemku
parc. č. 631/95 za
účelom parkovania za minimálnu cenu vo výške
40,- Eur/mesačne,
na dobu určitú na jeden rok
kritériami hodnotenia súťažných návrhov v poradí:
1) najvyššia ponúknutá cena uchádzačom o nájom,
ktorý je vlastníkom bytu alebo nebytového
priestoru v objekte Poľnohospodárska 27, 27A,
27B, 27C
2) najvyššia ponúknutá cena iným uchádzačom.
Tlačivá záväzných ponúk je možné získať na internetovej
stránke www.vrakuna.sk alebo osobne prevziať na
Miestnom úrade Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7,
821 07 Bratislava, tel.: 02/40204880, prízemie č. dverí
117 alebo v podateľni č. dverí 130.
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať
do podateľne Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa na Šíravskej č. 7 v Bratislave,
č. dverí 130 – prízemie

V termíne od 01. 03. 2014 –
do 14. 03. 2014 do 10,00 hod.

POZVÁNKA
na verejnú prezentáciu
4. Kvadrant s.r.o. v V~þLnnosti s mestskou þDsĢRu
Bratislava-VrakuĖD pozýva obyvDWHĐRY na verejnú
prezentáciu investiþného zámeru dopravnej
a technickej infraštruktúry územia 4. Kvadrantu
letiska M.R. Štefánika.

Verejná prezentácia sa bude konaĢ GĖD 3.3.2014
o 17.00 hod. na ulici 3RĐQRhospodárska 27/A
v objekte 221 na prízemi.

Prenájom nebytových priestorov
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v zmysle zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov v súlade s § 720
Občianskeho zákonníka a Zásadami hospodárenia
s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy
MČ Bratislava – Vrakuňa a s majetkom vlastným zo dňa
11. 12. 2012,
prenajíma nebytové priestory – zasadačky na
Poľnohospodárskej ul. 27/B v Bratislave súpisné číslo
20056, evidované na LV č. 4709, k.ú. Vrakuňa
formou krátkodobého prenájmu v trvaní max. 10 dní
v kalendárnom mesiaci na tzv. hodinový prenájom za
cenu :


zasadačka prízemie – vstupný vestibul
– sadzba 10,- Eur / hodina



zasadačka 1. poschodie – veľká sála.
– sadzba 20,- Eur / hodina

bez poskytovaných služieb.
V prípade záujmu o uzavretie krátkodobej nájomnej
zmluvy si záujemcovia môžu svoje žiadosti na predmetné
priestory zaslať poštou alebo osobne do podateľne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa, Šíravská ul. č. 7, 821 07 Bratislava a to
minimálne 14 dní vopred pred plánovanou akciou
s presným uvedením typu akcie, dátumu, času
a počtu osôb, ktoré sa tam budú zdržiavať.
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Aktivity mestskej časti
Monitorovacia správa k plneniu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Vrakuňa

N

a decembrovom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Vrakune poslanci Vrakune zobrali na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia programu
rozvoja (PHSR) na roky 2011-2017. Tento
dokument bol prijatý v júni 2011, obsahuje základné smery rozvoja Vrakune v časovom horizonte 8 rokov. Obsahuje a definuje celkovo 5 opatrení a 23 aktivít.

Vzhľadom na nové programovacie obdobie rokov 2014-2020 sa bude tento otvorený dokument dopĺňať a upravovať. Samospráva očakáva od občanov Vrakune
nové doplňujúce podnety, ktoré zapracuje
do strategického dokumentu. Oslovenie
občanov k podávaniu podnetov uskutoční
samospráva cestou ankety prostredníctvom Vrakunských novín, avšak i cestou

podnetov na web stránke mestskej časti.
Vzhľadom na očakávané prerokovávanie
PHSR v júni 2014, podnety vyhodnotí
v máji 2014. Sumarizáciu plnenia za roky
2011- 2014 prikladáme v tabuľkovej forme.
Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu

Sumarizácia plánovaných investičných a neinvestičných aktivít 2011 – 2017 – stav plnenia
P. č. Aktivita

Odhad.
výška Zdroj
nákl. financovania
v tis.€

Predpoklad
Dôlerealizácie
žitosť
podľa PHSR

Aktuálny stav a plnenie

1

Revitalizácia lesoparku

230

MČ+BSK+MŽP

2012

1

2

Vybudovanie móla
a lodenice

92

MČ+BSK+
súkromný kapitál

2013

2

3

Dobudovanie cyklotrás

200

MČ+BSK

2013

2

4

Obstaranie ÚPP a ÚPD

20

MČ

2012

2

5

Výstavba bytových jednotiek

290

ŠFRB+Hl.m.SR

2013

2

6

Obnovenie železničnej
zastávky

Min.dopr.+BSK

2015

1

Hl.m.SR+BSK

2015

1

Projekt bol pripravený ako súčasť žiadosti o príspevok v rámci OPBK,
podanie na BSK bolo neúspešné, aktivita trvá.
Aktivita je čiastočne zrealizovaná, vybudované mólo súkromným investorom.
Aktivita je neaktuálna, rozšírenie plánovala v rámci ISRMO MČ Podunajské Biskupice.
Uplatnené požiadavky na hl.m. SR BA r. 2012, mestská časť plánuje
obstaranie urbanistickej štúdie pešej zóny a nadväzujúcich priestorov.
Výstavba bytového domu je plánovaná v lokalite ulíc Žitavská – Vážska v spolupráci so spoločnosťou pre rozvoj bývania, n. o., Rontgenova 24, 851 01 Bratislava, aktivita trvá.
Zaradené v pláne investícií ŽSR na rok 2015 v rámci terminálu BID
v priestore otočky trolejbusov na Čiližskej ulici, uplatnená požiadavka
na dočasné riešenie zastávky ul. Ráztočná.
Zaradené v územnoplánovacej dokumentácii BSK.

BSK

2013

1

Neúspešné rokovania s NDS ohľadom financovania.

súkromný kapitál.

2013

1

Prebieha majetkoprávne vysporiadanie vhodných pozemkov s hl. m.
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Severových.obchvat Vrakune
Prepojenie D61 na
Vrakunskú cestu
Vybudovanie parkovacej
garáže
Napojenie Vrakune na D4
a R7
Dobudovanie tech.
infraštruktúry
Odstránenie
environmentálnej záťaže
Dobudovanie zberneho
dvora VPS
Vybudovanie kompostárne
Revitalizácia základných
a maetrských škôl
Vybudovanie domu
opatrovateľskej služby
Vytvorenie komunitného
centra
Vybudovanie materskej školy
Vybudovanie voľnočasového
centra
Oprava miestnych
komunikácií +park.miesta
Informatizácia verejnej
správy

530

22

Revitalizácia pešej zóny
a trhu

690

23

Vybudovanie WI-FI zóny

3

8

Prebieha majektoprávne vysporiadanie dotknutých lokalít a rokovania s BVS – Ihličnatá.
Prebieha kompetenčné určenie nositeľa – rezortu MV, MŽP, MD, nové
programovacie obdobie.
Prebiehajú rokovania s hl.m. SR BA vo veci prevádzkovania zberných
dvorov v mestskej časti.
Vybudovanie kompostárne je v kompetencii hl.m. SR BA, aktivita
trvá.
V roku 2012 bola zrealizovaná výmena okien, ďalšie aktivity sú zaradené do ISRMO r. 2014 – 2015.
Zaradené v Komunitnom pláne mestskej časti 2015.
Pripravuje sa prestavba časti sociálno-prevádzko-vej budovy na Čiernovodskej pre účely denného stacionára, zaradené do ISRMO r. 2014 – 2015.
Pripravuje sa prestavba priestorov archívu miestneho úradu (pôvodne byt školníka) nachádzajúceho sa v budove materskej školy na Šíravskej pre využitie na účely ďalšej triedy materskej školy r. 2014.
Čiastočne splnené, v roku 2012, bol dobudovaný klub dôchodcov
(rozšírenie kapacít), objekt 221 nevyužitý.
Zaradené do rozpočtov r. 2012- 2013-2014, priebežne sa plní, aktivita trvá.
Vyčlenené prostriedky na elektronizáciu verejnej správy r. 2013-2014,
úloha hl.m. SR, aktivita trvá, realizácia r. 2014.
Mestská časť plánuje obstaranie urbanistickej štúdie pešej zóny
a nadväzujúcich priestorov pre koncepčné riešenie revitalizácie, aktivita trvá.
Zatiaľ nerealizované, aktivita trvá, zóna WI-FI zrealizovaná na Bodvianskej ul.

Informujeme
Povinnosť pre držiteľov starých vozidiel – upozornenie
O starých vozidlách pojednáva zákon NR SR č. 223/2001
o odpadoch v znení neskorších zmien a predpisov a vyradenie vozidiel z evidencie zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

S

tarým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho
držiteľ chce dať vyradiť z evidencie
vozidiel alebo má byť vyradené alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov (§ 120 zákona č.
8/2009 Z. z o cestnej premávke).
Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie
ako 30 dní na ceste alebo na verejnom
priestranstve alebo na inom mieste, ak je
jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny.
Ak sa u držiteľa alebo vlastníka starého
vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je
odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej
zber starých vozidiel podľa § 52a citovaného zákona alebo spracovateľovi starých
vozidiel.
Ak držiteľ alebo vlastník starého vozidla
nepreviedol toto vozidlo na iného na účely
jeho využitia ako motorového vozidla, je
povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov § 120
zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke
okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla
alebo osobou oprávnenou na spracovanie
starých vozidiel.
Držiteľ starého vozidla je povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce, či osobitne chránenej
časti prírody a krajiny,
b) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický
vzhľad obce alebo osobitne
chránené časti prírody a krajiny
a aby sa zabránilo odcudzeniu
starého vozidla alebo jeho časti.
Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosti podľa písm. a) urobí tak
správca cesty, (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na
inom mieste) a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené okresným úradom životného prostredia

podľa § 53 ods. 8 zákona o odpadoch:
náklady s tým spojené je povinný uhradiť
držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené
parkovisko, ten kto ho zabezpečil bezodkladne písomne upovedomí
a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho
oboznámi aj s dôsledkami podľa ods.
6 v prípade jeho nečinnosti,
b) Slovenskú inšpekciu životného prostredia,
c) okresný úrad životného prostredia,
d) obec.
Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, okresný úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému
vozidlu nadobudne štát. Ak okresný úrad
životného prostredia rozhodne o tom , že
vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne
štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
V okolí Bratislavy sú tieto parkoviská
AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta
č. 20, Zohor, 0903/405 154,
WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho
č.12, Bratislava, 0904/801 639,
ROMAG s.r.o., Železničná 1, 903 01 Senec, 0903/559 422,
P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, 02/
44 460 089.
§ 52a Zber starých vozidiel
1. Zber starých vozidiel môže vykonávať
právnická alebo fyzická osoba ak
a) jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel,
b) zber vykonáva pre spracovateľa

starých vozidiel, s ktorým má na
túto činnosť uzatvorenú zmluvu alebo pre svoju potrebu, ak je sama
spracovateľom starých vozidiel,
c) vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí
starého vozidla na spracovanie,
d) zber vykonáva výhradne na účel
prepravy starých vozidiel na ich
spracovanie,
e) pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od osôb, od ktorých
staré vozidlo prevzala,
f) staré vozidlo odovzdá najneskôr do
30 dní od jeho prevzatia spracovateľovi.
2. Zber starých vozidiel možno vykonávať
iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo
k poškodeniu životného prostredia
a k odcudzeniu starých vozidiel.
§ 53 Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je
známy a ktoré je odstavené
a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve zabezpečí správca cesty,
b) na inom mieste než podľa písm. a) zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec, v prípade nesúhlasu
vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.
Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 120 Vyraďovanie vozidiel z evidencie
1.) Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo
eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak
o to jeho vlastník alebo držiteľ požiada. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj vtedy, ak o to požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla
previedla.
2.) Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je
pri vyradení vozidla z evidencie povinný vyplniť príslušné tlačivo, odovzdať
osvedčenie o evidencii, tabuľku s evidenčným číslom, a ak ide o staré vozidlo predložiť aj potvrdenie o prevzatí
starého vozidla na spracovanie alebo
potvrdenie okresného úradu životného prostredia, že vozidlo bolo zničené.
Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidlá
z cesty alebo iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca
cesty na náklady držiteľa vozidla.
Mgr.Oľga Dolhá
Referent životného prostredia
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Informujeme
Kamerový systém Mestskej polície

N

áčelníčka mestskej polície Z. Zajacová
organizovala dňa 7. februára 2014 brífing v priestoroch veliteľstva Mestskej polície na Gunduličovej ul. Jeho cieľom bola
ukážka inštalovaných kamier v rámci reali-

zovaného rozšírenie kamerového systému
v Bratislave v roku 2013. Inštalácia sa uskutočnila v zmysle Koncepcie rozvoja mestského kamerového systému hl.m.SR Bratislavy na roky 2013 – 2015. Mestská časť

Vrakuňa mala v tejto koncepcii navrhovaných 5 kamier, pričom z daného počtu bola
v roku 2013 nainštalovaná 1 kamera na
Stavbárskej ulici. V rámci koncepcie sa nainštalovali kamery aj v susednej mestskej
časti Podunajské Biskupice, na uliciach
v priamom dotyku s k. ú. Vrakuňa, čo umožňuje širší záber monitorovaných verejných
priestranstiev. Na tomto brífingu primátor
hl.m.SR Bratislavy informoval, že i pre rok
2014 boli poslancami mesta vyčlenené
prostriedky v sume vyše 200 000 EUR,
z ktorých sa i pre rok 2014 uvažuje vo Vrakuni umiestnenie ďalších 2 kamier. Pokiaľ
bude v projekte na Radu vlády SR úspešná
i mestská časť, je možné, že sa v roku 2014
Vrakuňa dočká kamerového systému v celkovom počte 7 kamier. Zohľadňujúc fakt, že
Vrakuňa bola doposiaľ jednou z mála mestských častí bez akéhokoľvek monitoringu
verejných priestranstiev, realizácia prispeje
k zlepšeniu stavu verejného poriadku a bezpečnosti na našich uliciach.
Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu

Oznámenia o výrube drevín
Upozorňujeme fyzické a právnické osoby a vlastníkov nehnuteľnosti,
že od 1. 1. 2014 vstúpila do platnosti novela zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
V zmysle § 47 ods. 4 Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:
a) Za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom
kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou
a krovité porasty s výmerou do 20 m².
b) V rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa
do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m².
c) Na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo v záhradách.
d) Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej
škody na majetku.
e) Ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných
predpisov (správcovia sieti, plynári, elektrikári, vodári, železnice , dráhy a pod.).
f) Ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že
výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody
a krajiny.
g) Na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 zákona.
h) Na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom.
i) Ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2. Zákona.
Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku písm. d)
drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie
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podmienok na výrub Okresnému úradu životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie Karloveská 2,
842 33 Bratislava, najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.
Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) vyrúbať
drevinu, je povinný túto skutočnosť pred plánovaným výkonom výrubu písomne oznámiť Okresnému úradu životného
prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 842 33 Bratislava.
Z tejto novely vyplýva, že oznámenie sa doručuje na Okresný úrad, nie na mestskú časť.
Mgr. Oľga Dolhá
Referentka životného prostredia

Zo života Centra detskej tvorivosti
Človeče, nehnevaj sa

Vedomostný kvíz

Dňa 23. 1. 2014 si do nášho centra prišli prváci z miestnych základných škôl zahrať živé „Človeče, nehnevaj sa!“. Súťažiace deti vo farebných klobúčikoch sa po
vyznačenej dráhe ponáhľali do svojich
domčekov. Veď kto rýchlejšie zaplní všetky
štyri farebné políčka, vyhráva! A kocka,
ktorou sa hádzalo, poslúchala raz viac,
inokedy menej. Ako prvým sa podarilo zaplniť svoj domček prvákom zo ZŠ Železničná. Druhá skončila ZŠ Žitavská a na treťom mieste sa umiestnili deti zo ZŠ Rajčianskej. Aj keď na stupni víťazov mohli

Deň pred rozdávaním vysvedčení si
k nám tentokrát svoje sily prišli zmerať
druháci z miestnych základných škôl.
Hoci bol kvíz zábavný a deti sa často
smiali, prevetral vedomosti žiakov z rôznych oblastí – matematiky, slovenčiny,
prírodovedy aj angličtiny. Druháci si vyskúšali svoje zmysly, jemnú motoriku aj
pohybovú zdatnosť. Ďakujeme paniam
učiteľkám Martinke Smolárikovej a Katke
Štofančíkovej za to, že nielen priviedli
svojich žiakov, ale si spolu s nimi aj zasúťažili. Po takmer dvoch hodinách odišli
školáci s plnými rukami darčekov. Všetky
triedy dostali pekné knižky a víťazi drobné odmeny. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Železničná.
Mgr. Tatiana Čechová

stáť len deti z jednej školy, žiaci si vzali príklad zo samotnej podstaty hry „Človeče,
nehnevaj sa“ a nikto sa nehneval. Nakoniec, veď všetci dostali sladkú odmenu
a pekné rozprávkové knihy. Vďaka patrí aj
paniam učiteľkám, ktoré sa k nám prišli so
svojimi zverencami zabaviť.
Oľga Kocková

Keramika – beseda a tvorivá dielňa
Pozývame všetky triedne kolektívy žiakov
základných škôl a detí materských škôl na
interaktívnu besedu o keramike spojenú
s tvorivou dielňou.

Pozvánka na premietanie
dokumentov „Slepá
dôvera“ a „Neviditeľná
hora“

„Točí sa! Točí!“ Skríkla nadšene Magdalénka a snažila sa vycentrovať hrudu hliny,
ktorú jej lektorka Oľga Kocková položila na
točiaci kruh. V pondelok 27. 1. 2014 bolo
v dielni nášho centra rušno. Druháci zo ZŠ
Rajčianska prišli so svojou p. vychovávateľkou Ivetou Kancírovou, aby sa dozvedeli viac o tom, ako sa vyrábajú svietniky,
hrnčeky či ozdoby. Z úst lektorky si vypočuli zaujímavé informácie o tom ako vyzerá
glazúra, čo je odlievačka, ako funguje hrnčiarsky kruh. Na záver stretnutia spolu

navštívili aj miestnosť s pecou, aby žiaci
videli, ako sa hlina vypaľuje.
Záujemci o besedu a tvorivé dielne nás
môžu kontaktovať mailom:
centrumtvorivosti@gmail.com alebo telefonicky: 02/ 45 52 60 30.

Po úspešných besedách s nevidiacim Jurajom Prágerom, ktoré organizujeme od
roku 2011, sme sa ho opäť rozhodli osloviť
a sprostredkovať s ním stretnutie spojené
s premietaním dokumentov „Slepá dôvera“ a „Neviditeľná hora“.
V nedeľu 16.3.2014 o 15 h. pozývame
širokú verejnosť na besedu o jeho úžasnej
ceste na Mont Blanc.
Vstup voľný.
Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Centra detskej tvorivosti na Bodvianskej ulici č. 4.
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Zo života Centra detskej tvorivosti
Hry priateľstva
V čase zápisov do prvého ročníka základných škôl sa naša
mestská časť rozhodla usporiadať tradičné „Hry priateľstva“, ktoré slúžia na rozvíjanie
vzťahov budúcich prváčikov.
Ráno 10. februára sa sála
Centra detskej tvorivosti rýchlo
zaplnila predškolákmi pripravenými sa zabávať. Pre deti
bolo prichystaných mnoho hier,

počas ktorých vládla výborná
atmosféra. Deti sa veselo smiali, navzájom povzbudzovali
a tlieskali. Nebolo ani jednej
hry, do ktorej by sa nadšene
nezapojili. Z príjemného dopoludnia si deti odnášali okrem
dobrého pocitu aj rozprávkové
knihy do svojich tried.
Mgr. Tatiana Čechová

Skok vo vreci preveril zdatnosť
nožičiek...

Loptička na lyžičke zas preverila
rúčky...

Hra s vôňami dala zabrať
nosíkom...

Ušká pomáhali v hre „Stoličkový
tanec“...

Dobble hra na pozornosť mala
veľký úspech...

Poslednou hrou dnešného
zábavného dopoludnia bolo
chodenie na chodúľoch...

Predškoláci na Dni otvorených dverí v Základnej škole Žitavská 1
Vo štvrtok 30. januára 2014 sa 101
predškolákov z MŠ Kríková, MŠ Kaméliová
a MŠ Hnilecká so svojimi pani učiteľkami
zúčastnilo „predškoláckeho dňa otvorených dverí“ v Základnej škole na Žitavskej
ul. č. 1. Deti hneď vo vestibule školy privítali dievčatá 7. – 9. ročníkov, ktoré sa im
venovali počas ich návštevy v škole.
V školskej jedálni malých predškolákov
čakal krátky kultúrny program pripravený
ich staršími kamarátmi. Malí škôlkari potom s pridelenými dievčatami prešli do
veľkej telocvične na florbal, v malej ich
zasa čakali trampolínky, prekážková drá-
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ha a rôzne súťaže. Iné skupiny si zatancovali v tanečno – pohybovom štúdiu, v jazykovom laboratóriu sa pozabávali s angličtinou a v interaktívnej učebni s nemčinou.
Ďalšie skupiny si pripravovali masky
v III. A, zahrali sa s číslami v I. A, precestovali Slovensko v III. B, veselá abeceda ich
pobavila v I. A, veselá matematika v II. A,
tvorivé dielne v II. B, fašiangové prekvapenie v IV. A a tajomný svet pod mikroskopom v VI. B. Každý predškolák si odniesol
drobnosť, ktorú si vlastnoručne vyrobil ako
pamiatku na spoločný deň predškolákov
a školákov.

Čas strávený v spoločnosti veľkých kamarátov sa rýchlo míňal a škôlkari sa museli rozlúčiť a vrátiť sa do svojich škôlok,
kde ich čakal chutný obed a poobedňajší
odpočinok. Určite každý z nich zaspával
plný nových zážitkov a skúseností.
Spoločný deň otvorených dverí bol pre
všetkých jednou úžasnou nezabudnuteľnou akciou, nielen pre malých, ale aj pre
veľkých, pre ich pani učiteľky a pani učiteľky zo Základnej školy na Žitavskej ul., ktoré sa aktívne venovali malým predškolákom, našim budúcim prvákom.
Mgr. Renáta Matúšková

Zaujalo
Xxxxx
nás

Abilympiáda
ABILYMPIÁDA je súťažná prehliadka pracovných schopností
a zručností zdravotne postihnutých. V zahraničí aj u nás sa
na oficiálny názov tohto prestížneho podujatia používa anglické slovo ABILYMPICS – v poslovenčenej podobe ABILYMPIÁDA, ktoré vzniklo zložením slov Olympics of Abilities,
teda olympiáda zručností.
Cieľom projektu a súťaže abilympiáda je
dokázať zdravým ľuďom, že postihnutý
človek môže byť rovnocenným partnerom
pri vykonávaní pracovnej činnosti. Vďaka
predošlým ročníkom mali súťažiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť, talent a vôľu
vo viac ako 20 súťažných disciplínach.
Práve tento krátky pobyt má za cieľ motivovať zdravotne postihnutých k snahe prezentovať svoje pracovné možnosti a zručnosti.
Hlavným cieľom Slovenskej abilympijskej
asociácie (SAA) je organizovať súťažné
prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí – abilympiády, propagácia možností pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých
a poradenská činnosť pri uplatnení sa na
trhu práce. SAA vznikla v decembri 2010
a založili ju organizácie Zväz telesne postihnutej mládeže a Ideálna mládežnícka aktivita, ktoré sa venovali abilympijskému
hnutiu už od roku 1994. Vzhľadom na špecifické zameranie abilympijského hnutia
sa obe organizácie rozhodli vytvoriť asociáciu, v ktorej budú združovať organizácie
so zameraním na podporu pracovného
uplatnenia zdravotne postihnutých.
Aktuálne sídli Asociácia v priestoroch zakladajúcich členov na Račianskej 66 v Bratislave. Kancelárske priestory svojou rozlohou poskytujú dostatočný priestor na
stretnutia dobrovoľníkov SAA. Celkovo
majú organizácie združené v SAA viac ako
6 000 členov.
Už niekoľko rokov sa snažíme eliminovať
negatívne názory zdravej populácie na telesne postihnutých ľudí, priblížiť možnosti
zapojenia sa zdravotne postihnutých do
pracovného procesu. Práca má pre zdravotne postihnutých aj silne terapeutické
účinky. Dobrá skúsenosť z týchto podujatí
je aj tá, že poniektorým súťažiacim, čo
svojou činnosťou zaujali, sa vďaka týmto
súťažiam podarilo získať trvalé pracovné
miesto.
Abilympics je celosvetové hnutie, ktoré
každé štyri roky organizuje celosvetovú súťažnú prehliadku pracovných schopností
a zručností zdravotne postihnutých. V predchádzajúcich rokoch sme reprezentovali
Slovensko v Austrálii, Prahe, Indii, Japonsku a naposledy v roku 2011 v Južnej Kórei. Z každého medzinárodného zápolenia
sa nám vždy podarilo priniesť medailu.

Aj v tomto roku bude hlavným bodom
nášho rekondično-intergračného pobytu
prehliadka pracovných schopností a zručnosti rôzne postihnutých ľudí z celého Slovenska. Počas týchto aktivít majú možnosť
pozrieť si dané činnosti nielen možní zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnávať ZPO, ale aj široká verejnosť.
Ďalšou hlavnou aktivitou počas konania

integračného pobytu bude poskytovanie
poradenstva ohľadom zamestnávania
ZPO – či už pôjde o záujemcov o samozamestnávanie, zamestnanie sa alebo
o zriadenie chránenej dielne alebo o potenciálneho zamestnávateľa.
Aj vďaka našim celoslovenským abilympiádam sa mnohí naši členovia celoročne
venujú príprave a zlepšovaniu sa v jednotlivých pracovných činnostiach – a aj v prípade, že nie sú zatiaľ zamestnaní, pomáha im to zmysluplne tráviť ich voľný čas, čo
tiež vplýva pozitívne na ich psychiku.
Účastníci sa budú prihlasovať na základe
celoslovenskej propagácie v celoslovenských a regionálnych médiách. Osobitne
budú oslovení minuloroční účastníci.
Na ilustráciu uvádzam, že na celoslovenských abilympiádach si súťažiaci merajú
schopnosti vo vyšívaní plným a krížikovým
stehom, paličkovaní, vyrezávaní do dreva,
v ozdobovaní kraslíc, v ozdobovaní medovníkov, modelovaní z hliny, v háčkovaní, pletení, cukrárstve, editácii textu, počítačovej

grafike, tvorbe webstránok, krajčírstve,
aranžovaní kvetov, maľbe, košikárstve, reportážnej fotografii...
Jeden z koordinátorov sa príprave a koordinovaniu abilympiády venuje celoročne.
Je zodpovedný predovšetkým za vedenie
a nábor dobrovoľníckeho tímu, získavanie
sponzorov, vypracovanie propozícií k súťažiam (po skontaktovaní sa a dohode s rozhodcami), zabezpečenie materiálu, ubytovania, stravy a odvozu súťažiacich zo staníc a zabezpečenie materiálu na súťaže
a cien pre víťazov. Po ukončení abilympiády je vydaný a odoslaný bulletin a CD s fotografiami pre sponzorov a účastníkov.
V prípade záujmu o ďalšie informácie,
podmienky prihlásenia sa do súťaže
alebo záujmu abilympiádu sponzorsky
podporiť, viac informácií nájdete na
www.abilympiada.sk alebo priamo na
marek.pospichal@abilympiada.sk.
Marek Pospíchal
Podpredseda SAA
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Zaujalo nás

Kin-ball – pridáte sa?

Š

portová disciplína kin-ball vznikla
v Kanade v čase, keď musela kanadská vláda riešiť podobné problémy, pred akými stojíme dnes my. V roku
1969 vznikla štúdia, ktorá ukázala, v akom
zlom stave bola vtedajšia kanadská populácia, a to predovšetkým vďaka nezdravému životnému štýlu. „Chceme majstrov
sveta a olympijských víťazov? Áno, chceme, ale ešte viac musíme chcieť, aby sa
pohybu pravidelne venovalo čo najviac Kanaďanov.“ S týmto sloganom a s podporou
vtedajšieho predsedu vlády sa spustilo
mnoho podporných programov na zmenu
životného štýlu a vzťahu k športu.
Na univerzite v Quebecku sa zaoberali
úvahami zadania pre projekt Kin-ball, kde
vznikli rôzne otázky: Keď je beh najjednoduchší a najprístupnejší, ako ho spraviť
zábavným? Aká má byť aktivita, ktorá by
bola zábavná a nestresujúca? Akú aktivitu
spraviť, aby bola motivujúca pre celý kolektív? A v neposlednom rade, aby nebola
náročná na technické vybavenie a dala sa
využiť v školskej výučbe.
Kin-ball je loptová hra, pričom lopta má
priemer 1,22 m a hmotnosť 1 kg. Bola vyvinutá v Kanade pre športové potreby
dnešnej doby. Je to primerane fyzicky náročná hra, a pritom nepotrebuje dlhý tréning, aby si človek užil zábavu. Po 15-minútovom vysvetlení základných pravidiel
sa dá začať hrať. Čím viac sa trénuje, tým
viac sa odkrývajú úrovne odpaľovania lopty, orientácia v priestore a samozrejme,
strategické uvažovanie. Hra je návyková,
hneď ako sa raz začne a poskladá sa dobrý kolektív, tak už vás to nepustí.
Cieľom hry je odohrať loptu tak, aby tím,
ktorý má loptu chytiť, ju nechytil a lopta sa

dotkla zeme. Kin-ball je jediná hra na svete, v ktorej hrajú proti sebe tri tímy. Ten
z družstva, ktorý odpaľuje loptu, zakričí
farbu tímu, ktorý ju má chytiť. Pokračuje
sa do doby, pokiaľ nepríde k chybe. Na hru
je potrebných 12 hráčov (4 hráči v jednom
tíme), súťažný hrací priestor cca 20 x 20 m2,
ale môže sa hrať aj v menších priestoroch
(veľké telocvične základných škôl).
Medzi hlavné výhody kin-ballu patrí fakt,
že každý hráč je v pohybe minimálne 72 %
herného času, hra je prispôsobená obom
pohlaviam a skoro aj veku (cca od 10 rokov). Hlavnou podstatou je, že hra vylučuje
individualizmus hráča, hra je založená na
spolupráci celého tímu. Z hry v podstate

vensko pána Pierre-Juliena Hamela, ktorý
je jedným zo zakladateľom tohto športu
v Kanade a jeho úlohou je predstavovať
tento druh športu po celom svete, a hlavne ako jediný udeľuje medzinárodné certifikáty pre jednotlivé úrovne kin-ballu. Spolu s ním príde aj predseda Českého zväzu
kin-ballu Martin Paur, ktorý nás motivuje
a pomáha nám s aktivizovaním kin-ballu
na Slovensku. Bude mi cťou týchto pánov
privítať vo Vrakuni, kde by sme chceli spraviť prvé školiace semináre.
Ak sa chcete o tomto športe dozvedieť viac, kontaktujte nás na ima@ima.sk.
V marci je plánovaná webstránka, kde nájdete pravidlá, metodické a tréningové ma-

nie je možné nikoho vylúčiť a nemusíte byť
športový talent, aby ste si túto hru užili aj
s vrcholovým športovcom. No a v neposlednom rade prevádzkové náklady sú minimálne.
Na apríl tohto roku sme pozvali na Slo-

nuály, pravidlá na organizovanie súťaží
a turnajov a množstvo ďalších užitočných
informácií.
Marek Pospíchal
Školiteľ Kin-Ball pre SR

Mesiac knihy? Rok kníh v knižnici

N

aša knižnica na Bodvianskej ulici č.
4 má stálu čitateľskú klientelu, no
pribúdajú každý rok aj noví členovia. Dovoľte mi predstaviť vám pár zaujímavých faktov:
Aktívni členovia
Noví členovia za rok 2012
Knižný fond
Periodiká
Nákup nových kníh
Nové knihy získané darom
Výpožičky spolu

860
188
31108
14
328
855
32873

Nemožno opomenúť množstvo aktivít,
z ktorých vyberáme aspoň niektoré:
– Burza kníh v letných mesiacoch, ktorá
sa realizovala z kníh, ktoré našej knižni-
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–

–
–

–

ci darovali miestni občania a v našom
fonde už knihy nemali využitie, zato
však potešili mnohých, ktorí medzi nimi
našli obľúbených autorov či tituly svojej
mladosti.
Beseda s nevidiacim a jeho vodiacim
psom s názvom Škola odvahy Juraja
Prágera.
Súťaž o Kráľa detských čitateľov.
Séria prednášok s členom Štátneho
geologického ústavu D. Štúra Mgr. Martinom Vlačikym, PhD zameranú na paleontológiu podanú primeranou formou
pre školákov základných škôl.
Séria prednášok o vode a jej význame
pre život s RNDr. Katarínou Benkovou
zo Štátneho geologického ústavu D.
Štúra.

– Čítanie rozprávok a bratislavských povestí od M. Ďuríčkovej.
– 1 150. výročie príchodu vierozvestcov
svätého Cyrila a svätého Metoda s názvom Otcovia viery a písma. Okrem vedomostnej súťaže bola k tomuto výročiu vyhlásená aj literárna a výtvarná
súťaž.
– Jeseň sa niesla v znamení autorskej besedy – prišli nás navštíviť dve súčasné
slovenské autorky – Lena Riečanská
a Slávka Koleničová.
Viac informácií samozrejme nájdete na
web stránke Miestneho úradu v sekcii
knižnica. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Alena Stanová

Zaujalo nás

Lesopark – výsledok verejnej diskusie

S

trategické zásady rozvoja vrakunského lesoparku pre rekreáciu a oddych, vypracované Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
v októbri uplynulého roku si kladú za cieľ
stať sa východiskovým programovým dokumentom, podľa ktorého budú určované
a usmerňované budúce činnosti a aktivity
uskutočňované v tomto špecifickom prírodnom prostredí. V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sa konala v čase od novembra
2013 do januára 2014 verejná diskusia, kedy mohli občania vyjadriť
k návrhu zásad zverejnených na
webovej stránke mestskej časti
svoje pripomienky, názory a námety pre ďalší postup.
Obyvatelia Vrakune, ktorí sa pripomienkovania zúčastnili, vypracovanie strategického dokumentu privítali, dokument bol hodnotený ako
komplexný s vysokou vypovedacou
úrovňou a zásadami, ktorých obsahom bolo:
• Lokalitu Vrakunského lesíka potvrdiť ako priestor určený pre

•

•

•

•

pešie prechádzky s možnosťou oddychu na lavičkách, rekreačný beh s doplnením zodpovedajúceho mobiliáru
pre nenáročné pohybové aktivity
v rámci voľných plôch zelene.
Vzhľadom na malú rozlohu a v záujme
zachovania ekologickej stability, nevnášať priveľa rôznorodých aktivít typu
vyhradených športovísk s upraveným
režimom vstupu.
Podporiť a rozvíjať prírodný charakter
územia a v tomto zmysle chápať potenciál rozvoja územia ako areál zdravia.
Využívať územie lesoparku najmä
miestnymi obyvateľmi v pešej dostupnosti, v dostupnosti na bicykloch a iba
obmedzene autami.
Nerozširovať také aktivity, ktoré zvyšujú nároky na obslužné funkcie.

Pre postupné naplnenie zásad v celom
rozsahu bude potrebné klásť dôraz na riešenie majetko-právneho usporiadania po-

zemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve samosprávy a na ktorých sa plánuje rozširovanie športovo-rekreačných aktivít. Bez vyriešenia vlastníctva k pozemkom zostanú
zásady iba rámcom bez možnosti ich aplikácie do konkrétnej podoby. Na túto rozhodujúcu skutočnosť poukazujú aj výsledky prerokovania.
Ostatné uplatnené pripomienky je mož-

né zhrnúť do niekoľkých tém so spoločnou
charakteristikou:
1. Kontrola nad dodržiavaním poriadku
v lesoparku – ochrana zariadení drobnej architektúry, kontrola vodenia psov
a dozor nad bezpečnosťou.
2. Verejné osvetlenie lesoparku.
3. Spôsob realizácie sadových úprav.
4. Stanovenie rozsahu a konkrétnej náplne občianskej vybavenosti
a zariadení drobnej architektúry a spôsob projektovania.
5. Riešenie dopravnej situácie na priľahlej Brezovej ulici.
Strategické zásady premietajú snahu mestskej
časti Vrakuňa mať vývojaschopný dokument, ktorý
bude následne rozpracovaný do konkrétnych krokov
pre jeho postupné napĺňanie. Finančné možnosti sú
takisto rozhodujúcim predpokladom pre ďalší postup.
Mestská časť Vrakuňa trvá

na nezmenšovaní aktuálnej rozlohy lesoparku a zároveň vyjadruje snahu riešiť majetko-právne usporiadanie všetkých hodnotených pozemkov pre jeho rozšírenie
a účelnejšie využitie.
Všetky pripomienky a stanoviská uplatnené v prerokovaní, spôsob ich zapracovania
do konečného znenia strategických zásad
a ich schválenie budú predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva v apríli 2014.
Bc. Ing. arch. Janka Ondriášová
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Servis
Zaujíma nás Váš názor
 Máte návrh na článok?
 Chceli by ste vyjadriť svoj názor
prostredníctvom článku v novinách?
 Radi by ste prispeli do obsahu
Vašich novín?
Budeme veľmi radi, ak nám Vaše tipy, nápady a články pošlete na
redakcia@vrakuna.sk
Darujme si 2% z daní

Združenie rodičov
a priateľov detí ŠÍRAVKA
Účel
– revitalizácia školského dvora – altánok, preliezky
– učebné pomôcky

PÔŽIČKA

POŽIČIAME VÁM

AŽ 3000 €

pracujem ako viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0917 497 546

IČO – 42 172 811
Číslo účtu – 2657407656/0200
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