Zápisnica
z rokovania Komisie finančnej a podnikateľskej pri Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, konaného dňa 4.2.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Tomáš Galo
Neospravedlnení: xxx

Program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh na schválenie „Postavenia a náplní práce zriadených komisii Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
3. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa– návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona
č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5. Návrh VZN o zmene a doplnení VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3287/7, 3287/15, 3287/16, evidované na LV
č. 2366, celkom o výmere 216 m2, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa v dvore
rodinného domu na Ihličnatej ulici v Bratislave, v prospech Jany Tóthovej, Ihličnatá
13132 v Bratislave
7. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým
domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, Stanislavovi Stanislavskému a Helene Stanislavskej,
obaja bytom Rajecká 26 v Bratislave
8. Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579,
2576/6, 2576/7 na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 1517,
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže
9. Návrh na predaj nehnuteľného majetku stavby súpisné číslo 13500 a pozemku
pod stavbou registra KN „C“ parc. č. 3648/152, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidované na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,
v správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov
10. Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k. ú. Vrakuňa k 31.12.2018
a návrh na opravy a údržbu komunikácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

11. Návrh na odpustenie nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej
ul. v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi
12. Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej
ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových
kurtov
13. Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako
verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
14. Návrh na prevod vlastníctva majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.,
IČO: 31 575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo vlastníctve mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa priamym predajom
15. Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov k januáru 2019
16. Rôzne.
Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne Predkladatelia: Ing. Soňa Svoreňová,
Andrej Ravasz, Mgr. Zuzana Magálová

Bod 1
Otvorenie a schválenie programu
Predseda komisie skonštatoval uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 2
Uznesenie č. 1/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na schválenie „Postavenia a náplní práce zriadených komisii Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh Rokovacieho poriadku komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
schváliť

dokument „Postavenie a náplň práce komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa“ a „Rokovací poriadok komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa“ s účinnosťou od 19.02.2019.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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Bod 3
Uznesenie č. 2/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Zásad odmeňovania volených a menovaných
predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa– návrh zmeny vyplývajúci zo Zákona č.
5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/ schváliť
Dodatok č. 2 „Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.“
B/
požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vydať úplné
znenie novelizovaných
Zásad odmeňovania volených a menovaných predstaviteľov
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“ s účinnosťou 19.02.2019.
Termín: po podpise uznesenia
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 4
Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A)
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa
.............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
B)

požiadať
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JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.
......../2019 zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2.

zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
T: po podpise uznesenia

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 5
Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh VZN o zmene a doplnení VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A)
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ...../2019 zo dňa
19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti BratislavaVrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017.
B)
Ing. Lýdii Adamovičove, prednostke

uložiť

1.

vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ...../2019
zo dňa 19.02.2019, 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017

2.

zverejniť na webovom sídle mestskej časti po schválení Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
T: po podpise starostom

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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Bod 6
Uznesenie č. 5/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3287/7, 3287/15, 3287/16, evidované na LV
č. 2366, celkom o výmere 216 m2, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislava, v správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa v dvore rodinného
domu na Ihličnatej ulici v Bratislave, v prospech Jany Tóthovej, Ihličnatá 13132
v Bratislave
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
 predkladaný materiál stiahnuť z rokovania miestneho zastupiteľstva do času
prerokovania veci vo finančnej a podnikateľskej komisii so žiadateľkou o predaj
pozemkov Janou Tóthovou a vlastníkmi susediacich nehnuteľností
 zabezpečiť spoločné stretnutie so žiadateľkou o predaj pozemkov Janou Tóthovou
a vlastníkmi susediacich nehnuteľností na rokovaní finančnej a podnikateľskej
komisie.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 7
Uznesenie č. 6/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavaných pozemkoch pod bytovým
domom nachádzajúcom sa na Rajeckej 22, 24, 26 v Bratislave, v mestskej časti BratislavaVrakuňa, k. ú. Vrakuňa, Stanislavovi Stanislavskému a Helene Stanislavskej, obaja bytom
Rajecká 26 v Bratislave
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
schváliť
za podmienok v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, uznesenia č. 555/2013 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Vrakuňa zo dňa 17.9.2013 a súhlasu primátora s prevodom spoluvlastníckych
podielov na zastavaných pozemkoch pod bytovými domami č. MAGS-SNM-xxxxx/19xxxxx zo dňa xx.xx.2019, prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku, k. ú.
Vrakuňa, pre vlastníkov bytov v bývalých „družstevných domoch“ podľa aktuálneho listu
vlastníctva za cenu:
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Rajecká 22,24,26 súpisné číslo 8685 v Bratislave
LV stavby č. 2746, LV pozemku č. 5078
parcela číslo 491/82, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
parcela číslo 491/83, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
parcela číslo 491/84, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
parcela číslo 491/85, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
parcela číslo 491/86, zastavané plochy a nádvoria vo výmere

218 m2, k.ú. Vrakuňa
268 m2, k.ú. Vrakuňa
212 m2, k.ú. Vrakuňa
205 m2, k.ú. Vrakuňa
203 m2, k.ú. Vrakuňa

1. 1. vchod Rajecká 26
————————————————————————
Spoluvl.podiel
Cena
P.č. Typ Podl. č. Nadobúdateľ
na pozemku
pozemku
————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————
1. 1. 1 Byt 7 74 Stanislav Stanislavský
1187/100000 653.67 EUR
a manželka Helena Stanislavská rod. Hričáková
————————————————————————————————————————————————

B/
požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
 podpísať kúpnu zmluvu na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch
prislúchajúcich k bytu podľa časti A tohto uznesenia,
 v prípade ak kúpna zmluva nebude podpísaná nájomcom do 90 dní od schválenia
uznesenia v miestnom zastupiteľstve toto uznesenie stráca platnosť.
Počet prítomných: 4
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 8
Uznesenie č. 7/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh súťažných podmienok na predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2578, 2579,
2576/6, 2576/7 na Hradskej ul. v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, evidované na LV č. 1517, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti BratislavaVrakuňa, formou obchodnej verejnej súťaže
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

schváliť

súťažné podmienky na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na
Hradskej ul. v Bratislave parciel registra „C“ KN:
- pozemok parc. č. 2576/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 122 m2,
- pozemok parc. č. 2576/7, druh pozemku ostatné plochy o výmere 282 m2,
- pozemok parc. č. 2578, druh pozemku záhrady o výmere 554 m2,
- pozemok parc. č. 2579, druh pozemku záhrady o výmere 328 m2,
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o celkovej výmere 1286 m2, k. ú. Vrakuňa, každý evidovaný na LV č. 1517, vo
vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti BratislavaVrakuňa protokolom o zverení č. 89/91 zo dňa 01.10.1991,
za minimálnu kúpnu cenu vo výške 298 340,00 Eur, t.j. 231,99 Eur/m2.
Hlavné stanovené kritériá:
 predaj všetkých štyroch pozemkov spoločne za stanovenú minimálnu kúpnu cenu,
 lehota na predloženie súťažných návrhov do 30 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia
súťaže,
 úhrada správnych poplatkov na vklad vlastníckeho práva kupujúcim.
Kritéria hodnotenia:
 100 % kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna
cena pri splnení stanovených kritérií v súťažných podmienkach.
B/
po žiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na webovom sídle mestskej časti, úradnej tabuli
mestskej časti a v jednom celoslovenskom denníku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zabezpečiť vyhodnotenie predmetnej súťaže za účasti troch poslancov miestneho
zastupiteľstva a zodpovedných zamestnancov mestskej časti,
- po vyhodnotení súťaže predložiť víťazný súťažný návrh na schválenie prevodu
vlastníctva miestnemu zastupiteľstvu.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 9
Uznesenie č. 8/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na predaj nehnuteľného majetku stavby súpisné číslo 13500 a pozemku
pod stavbou registra KN „C“ parc. č. 3648/152, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
evidované na LV č. 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava,
v správe Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

schváliť
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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 nehnuteľností - stavby súpisné
číslo 13500 postavenej na pozemku parc. č. 3648/152 a pozemku parcela registra „C“
KN č. 3648/152 vo výmere 86 m2, k. ú. Vrakuňa, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidované na liste vlastníctva 1095, vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom č. 20/1992
zo dňa 06.02.1992, v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachádzajúce sa vo vnútrobloku
na Žitavskej v Bratislave, v prospech Františka Baka, Miloslavov 1246, 900 47 Miloslavov
stavba za kúpnu cenu 11 200,00 Eur, pozemok za kúpnu cenu 5 000,00 Eur, celkom
16 200,00 Eur,
Dôvody prípadu hodného osobitného zreteľa:
- majetok je pre mestskú časť prebytočný a nevyužiteľný,
- nie je ho možné nikomu prenajať vzhľadom k technickému stavu po predchádzajúcom
požiari objektu,
- nikto neprejavil doteraz záujem o prenájom, ani o odkúpenie,
- objekt a strecha nad objektom, ktorá slúžila pôvodne ako pochôdzná terasa je
v schátralom stave cez ktorú preteká voda do priestoru,
- do objektu cez pôvodné okenné otvory chodia prespávať bezdomovci,
- mestská časť nemá finančné prostriedky na opravu tohto objektu,
- občania bývajúci v danej lokalite žiadajú mestskú časť o konanie vo veci odstránenia
nežiaduceho stavu tohto objektu, ktorý negatívne vplýva na bývanie,
- žiadateľ prejavil záujem o odkúpenie objektu a pozemku pod objektom, ktorý na vlastné
náklady zrekonštruuje.
B/
požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
-

-

zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými
v predchádzajúcom súhlase primátora hlavného mesta SR Bratislava číslo 03 01 00 10
18 zo dňa 09.04.2018,
Ak kúpna zmluva nebude podpísaná kupujúcim do 31.3.2019, toto uznesenie stratí
platnosť.

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
__________________________________________________________________________

Bod 10
Uznesenie č. 9/2019 zo dňa 4.2.2019
Informácia o majetkovoprávnom stave komunikácií v k. ú. Vrakuňa k 31.12.2018 a návrh
na opravy a údržbu komunikácií v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
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Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/

zoberať na vedomie

informáciu o majetkovoprávnom a technickom stave pozemných komunikácií
nachádzajúcich sa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, k. ú. Vrakuňa, k 31.12.2018
B/
požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
- predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.2.2019 situačnú mapu
s vyznačenými existujúcimi bezbariérovými prechodmi pre chodcov.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 11
Uznesenie č. 10/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na odpustenie nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na Bodvianskej ul.
v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
schváliť
v súlade so znením článku 19 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného
mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom
vlastným, odpustenie pohľadávky voči p. Romanovi Rendekovi vo forme neuhradeného
nájomného v sume 615,04 Eur vzniknutého za obdobie od 15.8.2018 do 30.11.2018,
vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy č. 162/2018 uzatvorenej dňa 15.8.2018, ktorej
predmetom nájmu bol areál tenisových kurtov na Bodvianskej ulici v Bratislave, zriadený
na pozemku parc. č. 1168/1, evidovaný na LV č. 1095,
B/
požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku,
zabezpečiť vysporiadanie pohľadávky podľa bodu A tohto uznesenia,
v účtovníctve mestskej časti voči p. Romanovi Rendekovi.

evidovanej

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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Bod 12
Uznesenie č. 11/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na vyhlásenie zámeru na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na Bodvianskej
ulici v Bratislave na účely zriadenia a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
schváliť
v súlade § 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlásenie zámeru na vyhlásenie súťaže na prenájom časti pozemku parc. č. 1168/1 na
Bodvianskej ulici v Bratislave o výmere 1470 m2, k. ú. Vrakuňa, na účely zriadenia
a prevádzkovania športového areálu - tenisových kurtov na dobu určitú 5 rokov, výška
nájomného minimálne 1400,00 Eur/rok,
hlavné kritérium súťaže:
- súťažiaci ponúkne najvyššiu cenu za prenájom paušálne ročne bez ohľadu na dobu
skutočného užívania športového areálu počas celého roka,
s podmienkami:
- uchádzač musí mať na uvedenú činnosť v športovej oblasti oprávnenie,
- ako nájomca prevezme do nájmu predmetný areál v stave, v akom sa bude nachádzať ku
dňu podpísania zmluvy o nájme,
- zabezpečí ako nájomca na vlastné náklady formou vloženia investícií do predmetu
nájmu bez možnosti zníženia výšky nájomného za vložené investície - údržbu a opravy
športového areálu - tenisových kurtov prácami a materiálom na prevádzkovanie – najmä
navezenie a údržba vrstvy antuky, jej nivelizácia, vrátane zapracovania čiar
a zavalcovanie, drobné opravy oplotenia, umiestnenie mobilného chemického WC
v športovom areáli, samostatný merač na odber studenej vody, v prípade potreby
samostatný merač spotreby elektrickej energie na osvetlenie kurtov,
- reklamné stavby na oplotení areálu budú umiestnené len po predchádzajúcom
písomnom odsúhlasení prenajímateľom,
B/
požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
 vyhlásiť najneskôr do 30 dní od schválenia uznesenia súťaž na prenájom športového
areálu s podmienkami v súlade s bodom A/ tohto uznesenia na webovej stránke
mestskej časti, vo Vrakunských novinách a jednom celoslovenskom denníku,
 uzatvoriť zmluvu o nájme priamo s nájomcom, ktorý bude víťazom súťaže.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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Bod 13
Uznesenie č. 12/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh Smernice upravujúcej záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako
verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
schváliť
Smernicu upravujúca záväzné postupy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného
obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
B/
odporučiť
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi:
Vydať a zverejniť na webovom sídle mestskej časti Smernicu upravujúcu záväzné postupy
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia
- s pripomienkou: Mgr. Miroslava Macka zašle mailom svoje pripomienky spracovateľovi
materiálu a po ich prerokovaní s predkladateľom, ten zváži ich následné zapracovanie do
materiálu.

Termín: po podpise uznesenia starostom
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 14
Uznesenie č. 13/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na prevod vlastníctva majetku - akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO:
31 575 993 so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vo vlastníctve mestskej časti BratislavaVrakuňa priamym predajom
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
schváliť
1. v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce - 50 ks
akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 993, Hodžova 11, 010 11
Žilina, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, formou priameho predaja
za cenu najmenej vo výške 570,00 Eur za 1 akciu.
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2.

Určiť členov výberovej komisie pre vyhodnotenie predmetnej súťaže z poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
Meno a priezvisko .........................................................
Meno a priezvisko .........................................................
Meno a priezvisko ..........................................................
s tým, že z Komisie finančnej a podnikateľskej navrhuje za člena výberovej
komisie Mgr. Róberta Greizingera

B/
uložiť
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke
Zabezpečiť:
- zverejnenie zámeru a vyhlásenie súťaže na priamy predaj predmetných akcií v súlade
s bodom A/1 v termíne do 27.2.2019
- vyhodnotenie súťaže s výberovou komisiou v zmysle bodu A/2
C/
splnomocniť
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
- na základe odporúčania výberovej komisie podpísať zmluvu o prevode vlastníctva akcií
s víťazom súťaže.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________

Bod 15
Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 4.2.2019
Informácia o stave projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov k januáru 2019
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
A/
zobrať na vedomie
informáciu o stave projektov financovaných z EŠIF k januáru 2019
B/
schváliť
zoznam projektov a zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do prípravy ich žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v zmysle príslušných vyhlásených výziev:
a) Modernizácia denného stacionára Vrakuňa
b) Malodunajská cyklotrasa – úsek kruhový objazd – Ihličnatá ulica
c) Vodozádržné opatrenia pre objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti BratislavaVrakuňa
C/
uložiť
Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu:
a) zabezpečiť vypracovanie nevyhnutnej realizačnej projektovej dokumentácie,
b) zahájiť proces získania potrebných stavebných povolení,
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c) zabezpečiť vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
d) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie príslušnej projektovej dokumentácie
na vodozádržné opatrenia vo výške maximálne 7.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
e) vyčleniť finančné prostriedky na prefinancovanie stavebného dozoru na stavebné práce
v základných školách vo výške maximálne 8.000 EUR z rozpočtu na rok 2019,
f) koordinovať tieto aktivity tak, aby k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na plánované projekty bolo v roku 2019 na základe harmonogramov
príslušných výziev.
 s pripomienkou: okrem schválenia projektu Vodozádržné opatrenia pre objekty
vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a uloženia úloh s ním
spojených

Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

16. Rôzne.
a) Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne
Bod 16
Uznesenie č. 15/2019 zo dňa 4.2.2019
Návrh na prípravu projektu sociálnej výdajne
Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
A) vybrať vhodné priestory vo vlastníctve mestskej časti na zriadene sociálnej výdajne
T: 16.4.2019
B) Pripraviť projekt prevádzky sociálnej výdajne vrátane odhadovaných nákladov
T. 25.6.2019
C) Pripraviť pravidlá využívanie sociálnej výdajne pre obyvateľov Vrakune.
T. 24.9.2019.
- s pripomienkou: požiadať predkladateľov materiálu uvedený materiál dopracovať
o rozpočet projektu.
Počet prítomných: 5
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
__________________________________________________________________________
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