Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 2/2009
zo dňa 10.03.2009,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2008

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa podľa § 15 ods. 2
písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, čl. 18 ods. 4 písm. a) a b) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 a 2 a § 9 zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 3/2006 o zásadách hospodárenia s majetkom v znení všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 4/2007 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2008 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.
2. V § 7 písm. c) znie:
„c) nájom vlastného i zvereného nehnuteľného majetku v trvaní nad 5 rokov vrátane
predĺženia doby nájmu nad 5 rokov alebo v prípade bezprostredne nadväzujúceho
nájmu toho istého nájomcu,“.
3. V § 7 písm. d) sa číslovka „663,88“ nahrádza číslovkou „1. 500,00“.
4. V § 7 písm. k) sa číslovka „66,39“ nahrádza číslovkou „150,00“.
5. V § 8 ods. 2. písm. d) sa číslovka „663,88“ nahrádza číslovkou „1. 500,00“.
6. V § 8 ods. 2. sa vypúšťajú písmeno f) a písmeno g). Doterajšie písmená h) až j) sa
označujú ako písmená f) až h).
7. V § 8 ods. 2. písm. f) znie:
„f) vydávanie písomných súhlasov na predaj na trhových miestach,“.
8. V § 16 ods. 2. písm. b) znie:
„b) schvaľovanie riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné
obdobie kalendárneho roka vždy do 31.05. nasledujúceho kalendárneho roka
a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade straty,“.

9. § 17 znie:
„§ 17
Úprava práv mestskej časti vo vzťahu ku kontrole činností
súvisiacich s prevádzkou tepelno-energetických zariadení v mestskej časti
za účelom trvalo udržateľnej optimálnej dodávky tepla vo Vrakuni
1. Miestne zastupiteľstvo svojím rozhodnutím č. 318 zo dňa 16.12.2008 schválilo prevod
vlastníckeho práva k tepelno-energetickým zariadeniam, ktorých vlastníkom bola
spoločnosť SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. so sídlom Toplianska 5, Bratislava,
spoločnosti TERMMING, a. s. so sídlom Bukureštská 2, Bratislava.
2. Za účelom dosiahnutia záujmov a cieľov mestskej časti a kontroly činností súvisiacich
s dodávkou tepla, v zmysle Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k tepelno-energetickým
zariadeniam uzatvorenej medzi SPOKOJNÝM BÝVANÍM, s. r. o. ako predávajúcim
a spoločnosťou TERMMING, a. s. ako kupujúcim dňa 18.12.2008 (ďalej len „zmluva“),
pri prevádzkovaní tepelno-energetických zariadení je zriadená Komisia pre kontrolu
tepelno-energetických zariadení v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v oblasti tepelného
hospodárstva vo Vrakuni (ďalej len „komisia“), ktorej členmi sú dvaja zástupcovia
spoločnosti TERMMING, a. s. a piati zástupcovia mestskej časti.
3. Členmi komisie za mestskú časť sú štatutárny zástupca mestskej časti ex offo a štyria
zástupcovia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa volení miestnym zastupiteľstvom, z toho
traja zástupcovia z členov dozornej rady spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o..
Predsedom komisie je zástupca mestskej časti.
4. V súlade s článkom VI. zmluvy komisia:
a) vyjadruje sa, na základe podkladov spoločnosti TERMMING, a. s. (ďalej len
„TERMMING“) predložených najneskôr tridsať dní pred termínom stanoveným
URSO na predloženie návrhu ceny za teplo na bezprostredne nasledujúci kalendárny
rok, k plánu investičných akcií,
b) prerokováva, na základe podkladov TERMMINGu predložených najneskôr tridsať
dní pred termínom stanoveným URSO na predloženie návrhu ceny za teplo
na bezprostredne nasledujúci kalendárny rok, plán opráv a údržby,
c) prerokováva, na základe návrhu predloženého TERMMINGom najneskôr do 30.09.
na bezprostredne nasledujúci kalendárny rok, návrh ceny predkladaný na URSO,
d) prerokováva realizované investície a opravy za bezprostredne predchádzajúci
kalendárny rok,
e) prerokováva skutočnú cenu tepla za predchádzajúci rok, a to najneskôr každoročne
ku dňu 30.04. za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok.
5. Činnosť komisie a činnosť zástupcov mestskej časti sú ďalej upravené:
a) štatútom komisie ako vykonávacím predpis komisie schváleným miestnym
zastupiteľstvom,

b) príkaznými zmluvami upravujúcimi práva a povinnosti zástupcov mestskej časti
v komisii; príkazné zmluvy schvaľuje miestne zastupiteľstvo,
c) rokovacím poriadkom komisie upravujúcim spôsob fungovania komisie,
d) zmluvou.“
Čl. II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 27.03.2009.

Mgr. Ladislav F a t u r a
starosta

vyvesené: 11.03.2009
zvesené: …..............
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 336 dňa 10.03.2009

