Zápisnica
zo 4. zasadnutia Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri
Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava -Vrakuňa,
uskutočneného dňa 05.06.2019.
Prítomní členovia komisie :
Mgr. Zuzana Magálová, JUDr. Marcel Boris, Ing. Beata Kristinová a Ing. Ladislav Kugler
Ospravedlnení : PhDr. Stanislav Bruna, Ing. Soňa Svoreňová, Mgr. art. Martin Varga, Lenka Poláková
a Pavel Neština
Tajomníčka komisie : Ing. Jarmila Figurová

Program :
1.

Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 – ostatné plochy,
evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným stánkom a 70 m2 letného
sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO – podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č.
3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 907 185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ:
49/2018 zo dňa 11.07.2018.

2.

Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku
parc. č. 1225/1 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými
zariadeniami v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na Kopčianska
ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO:31328717.

3.

Návrh na schválenie nájmu časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými zariadeniami v počte 2
ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957.

4.

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 491/57 - zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č.
1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2 nachádzajúceho sa na trhovisku
Rajecká ul. v Bratislave za účelom predaja čerstvých slepačích vajec v prospech FO – podnikateľ:
Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

5.

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č.1063/1 na Bodliakovej ulici v Bratislave,
k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s. Bratislava, IČO: 36
361 518 ,Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

6.

Návrh na opätovné prehodnotenie odpustenia nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na
Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi.

7.

Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom
cenovej regulácie.

8.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018.

9.

Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so
zavedením parkovacej politiky v Hl. meste SR Bratislava.

10. Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024.
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa
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...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
12. Rôzne : -

Prezentácia čistiaceho systému do vodární
Kompostovanie (pani Majdová)

Otvorenie a schválenie programu.
Predsedníčka skonštatovala uznášania schopnosť komisie a odsúhlasenie programu.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

K bodu 1
Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 – ostatné plochy,
evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným stánkom a 70 m2 letného
sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO – podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul.
č. 3, 821 07 Bratislava, IČO: 47 907 185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ:
49/2018 zo dňa 11.07.2018.
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 12/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča s pripomienkami MZ :
A) schváliť
Návrh na zmenu výšky nájomného za prenájom časti pozemku parc. č. 3899/6 – ostatné plochy,
evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa o výmere 20 m2 pod predajným stánkom a 70 m2 letného
sedenia pri stánku, v prospech nájomcu FO – podnikateľ: Mgr. Petry Rusnákovej, Rajecká ul. č. 3, 821
07 Bratislava, IČO: 47 907 185 v zmysle platnej Zmluvy o nájme časti pozemku EČ MČ: 49/2018 zo
dňa 11.07.2018
- pod predajným stánkom vo výške 11,00 Eur/m2/rok........................t.j. 220,- Eur/ročne
- letného sedenia pri stánku vo výške 5,50 Eur/m2/rok....................... t.j. 385,- Eur/ročne,
celkom: 605,- Eur ročne.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
Prerokovať s Mgr. Petrou Rusnákovou, Rajecká ul. č. 3, 821 07 Bratislava, úpravu otváracích hodín
predajného stánku a letného posedenia pri stánku max. do 20,00 hod., resp. v čase od 20,00 hod. do
22,00 hod. zákaz predaja alkoholických nápojov.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 2
Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku
parc. č. 1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými
zariadeniami v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na
Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava, IČO:31328717.
__________________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 13/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) neschváliť
Návrh na predĺženie doby nájmu na prenájom časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č.
1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými zariadeniami v počte
4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9a ods.9 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92, 851 01 Bratislava,
IČO:31328717 za cenu 500,00 Eur/rok/ks, t. j. celkom 2.000,- Eur/ročne, na dobu určitú od 01.07.2019
v trvaní 5 rokov.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
Zabezpečiť vypracovanie pozmeňovacieho návrhu, nepredĺženie doby nájmu na prenájom časti
protihlukovej steny postavenej na pozemku parcelné č. 1225/1 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými stavbami v počte 4 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej –
Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti ISPA, spol. s r.o., so sídlom na Kopčianska ul. č. 92,
851 01 Bratislava, IČO:31328717 a reklamné stavby umiestniť namiesto na protihlukovej stene na
pozemok parcelné č. 1225/1 ako nové stavby.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 3
Návrh na schválenie nájmu časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými zariadeniami v počte 2
ks, nachádzajúcej sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti Akzent
BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 14/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) neschváliť
Návrh na schválenie nájmu časti protihlukovej steny postavenej na pozemku parc. č. 1225/1- zastavané
plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými zariadeniami v počte 2 ks, nachádzajúcej
sa na Hradskej – Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom
Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
Zabezpečiť vypracovanie pozmeňovacieho návrhu, nepredĺženie doby nájmu na prenájom časti
protihlukovej steny postavenej na pozemku parcelné č. 1225/1 - zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými stavbami v počte 2 ks, nachádzajúcej sa na Hradskej –
Železničnej ul. v Bratislave v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta 2D,
821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 a reklamné stavby umiestniť namiesto na protihlukovej stene na
pozemok parcelné č. 1225/1 ako nové stavby.
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
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Uznesenie prijaté
K bodu 4
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 491/57 - zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č.
1095, k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2 nachádzajúceho sa na trhovisku
Rajecká ul. v Bratislave za účelom predaja čerstvých slepačích vajec v prospech FO – podnikateľ:
Zsolt Szabó, Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 15/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) schváliť
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 491/57 - zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1095,
k. ú. Vrakuňa pod predajným stánkom o výmere 6 m2 nachádzajúceho sa na trhovisku Rajecká ul.
v Bratislave za účelom predaja čerstvých slepačích vajec v prospech FO – podnikateľ: Zsolt Szabó,
Višňová č. 415/7, 930 12 Ohrady, IČO: 46 723 889 ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za týchto
podmienok :
- preukázania dohody o zmene vlastníckeho vzťahu k existujúcemu stánku s predchádzajúcim
nájomcom: FO-podnikateľ: Iveta Davidovičová - ALO, miesto podnikania: 821 06 Bratislava,
Lotyšská 5186/48, IČO: 30 896 908, najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia
v miestnom zastupiteľstve,
- sortiment predaja – čerstvé slepačie vajcia,
- dobu určitá v trvaní 5 rokov a to od 01.07.2019 – do 30.06.2024,
- nájomné vo výške 60,00 Eur/m2/rok, t.j. 360,00 Eur/ročne,
B) a odporúča požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Podpísať nájomnú zmluvu v zmysle bodu A) tohto uznesenia.
V prípade ak nájomca nepreukáže vlastnícky vzťah k existujúcemu stánku a/alebo nepodpíše nájomnú
zmluvu v súlade s bodom A/ tohto uznesenia v lehote do 60 dní od jeho schválenia v miestnom
zastupiteľstve, toto uznesenie stratí platnosť.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 5
Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku parc.č.1063/1 na Bodliakovej ulici v Bratislave,
k. ú. Vrakuňa v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s. Bratislava, IČO: 36
361 518 ,Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 16/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) schváliť
Návrh na zriadenie vecných bremien na pozemok registra „C“ parc. č. 1063/1, druh pozemku orná pôda,
evidovaný na LV č. 2764, vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie
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Vrakuňa, lokalita Bodliaková ulica v Bratislave, v zmysle GP č. 6/2019, úradne overený Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 15.4.2019 pod č. G1 19 530/2019 na diel č. 3, vo výmere
17 m2, spočívajúce v povinnosti strpieť vybudovanie a umiestnenie stavby „BA_Repiský, VrakuňaBodliaková, NNK“, v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorý bude stavbou dotknutý v nasledovnom rozsahu :
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
a to na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu v celkovej sume 255,00 Eur, ktorú uhradí oprávnená
strana v prospech ktorej sa zriadi vecné bremeno. Vecné bremená budú pôsobiť in personam, s
podmienkami :
1. Zmluva o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní
odo dňa schválenia zriadenia vecných bremien v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava Vrakuňa.
V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Odplata za zriadenie vecného bremena bude v plnej výške a naraz uhradená oprávneným z vecného
bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena zmluvnými stranami.
B) a odporúča požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade s bodom A) tohto uznesenia.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 6
Návrh na opätovné prehodnotenie odpustenia nájomného za užívanie areálu tenisových kurtov na
Bodvianskej ul. v Bratislave nájomcovi Romanovi Rendekovi.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 17/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ :
A) neschváliť
Návrh na opätovné prehodnotenie odpustenia 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. 62/2018 uzatvorenej dňa 15.8.2018, ktorej predmetom bol nájom
športového areálu - tenisových kurtov na Bodvianskej ulici v Bratislave, zriadený na pozemku parc. č.
1168/1, evidovaný na LV č. 1095.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 7
Pasportizácia reklamných stavieb na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s návrhom
cenovej regulácie.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 18/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predloženú pasportizáciu – prehľad reklamných
stavieb a odporúča s pripomienkou MZ :
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A) schváliť
1. cenovú reguláciu - minimálnu výšku nájmu za prenájom reklamných stavieb (RS) umiestnených
na pozemkoch mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vrátane protihlukovej steny, postavenej na
pozemku parc. č.1225/1- zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Vrakuňa pod existujúcimi reklamnými
stavbami takto :
- jednostranná reklamná stavba ( 5,1 x 2,4 m)................................ Eur/RS/rok
- obojstranná reklamná stavba, resp. tvar „V“................................ Eur/RS/rok
- bigboard ( 9,6 x 3,6 m)................................................................. Eur/RS/rok
Pripomienka :
Druh reklamných stavieb v cenovej regulácii zosúladiť s § 43 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa
veľkosti informačnej plochy nasledovne :
Reklamné stavby na ktorých najväčšia informačná plocha :
a) je menšia ako 3 m2

.......... Eur/RS/rok

b) má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
c) je väčšia ako 20 m2

.......... Eur/RS/rok

.......... Eur/RS/rok

2. postup pri uzatváraní nájomných zmlúv, resp. dodatkov k NZ :
ako prípad hodný osobitného zreteľa - v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 12 ods. (1) písm. a) Zásad hospodárenia
s majetkom hl. mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
a s majetkom vlastným pre existujúce reklamné stavby v lehote od 01.07.2019;
Zdôvodnenie osobitného zreteľa :
týka sa len jestvujúcich reklamných stavieb, ktoré sú už dlhodobo umiestnené v mestskej časti, vo
výlučnom vlastníctve jednotlivých reklamných spoločností.
B) a odporúča
JUDr. Ing. Martinovi Kurucovi, starostovi
Rokovať s reklamnými agentúrami, ktorých reklamné stavby sú umiestnené v katastrálnom území
Vrakuňa, Bratislava o náhrade existujúcich reklamných stavieb - bilboardov osadených na pozemkoch,
osadených na oploteniach a stenách, za bigboardy.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 8
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové
hospodárenie za rok 2018.
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 19/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predložený Návrh záverečného účtu mestskej
časti Bratislava –Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 a odporúča MZ :
B) schváliť
1.

Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 bez
výhrad

2.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018
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3.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018, ktorý vykazuje:
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
8 553 473,87 €
Bežné výdavky
8 315 266,44 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok
238 207,43 €
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
206 933,41 €
Kapitálové výdavky
459 040,08 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok
252 106,67 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok
13 899,24 €
Nedočerpané účelové finančné prostriedky
148 338,72 €
Výsledok hospodárenia po úprave – schodok
162 237,96 €
Finančné operácie príjmové
298 995,05 €
Finančné operácie výdavkové
136 352,68 €
Rozdiel finančných operácií
162 642,37 €
Výsledok hospodárenia celkom
404,41 €

4.

Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo
určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.

5.

Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 404,41 €.

6.

Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.

C) a odporúča požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
Vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019.
Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 9
Informácia o zriadení jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so
zavedením parkovacej politiky v Hl. meste SR Bratislava.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 20/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predloženú Informáciu o zriadení jednosmerných
komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v Hl. meste
SR Bratislava a odporúča MZ :
A) schváliť
Zriadenie jednosmerných komunikácií a vytvorenie parkovacích miest v súvislosti so zavedením
parkovacej politiky v Hl. meste SR Bratislava.
B) a odporúča požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
Zabezpečiť realizáciu a financovanie jednosmerných komunikácii a vytvorenie parkovacích miest pred
spustením parkovacej politiky v spolupráci s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
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K bodu 10
Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 21/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predložený Návrh obnovy povrchov
komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024 a odporúča s pripomienkou MZ :
A) schváliť Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov na obdobie rokov 2020-2024.
Pripomienka :
Vybraný poplatok za rozvoj obce navrhujeme použiť na obnovu povrchov komunikácií a chodníkov
podľa územia obce, v ktorom bola umiestnená a povolená uskutočniť stavba právoplatným rozhodnutím
stavebného úradu.
B) a odporúča požiadať
Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
Vyčleniť v jednotlivých rozpočtových rokoch finančné prostriedky v zmysle bodu A.
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté
K bodu 11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa
...................... 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
_________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/04/2019 zo dňa 05.06.2019
Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní berie na vedomie predložený Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa ...................... 2019 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a odporúča
MZ :
A) schváliť
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa
25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–
Vrakuňa.
B) a odporúča požiadať
JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
1.

Vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa
25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa.

2.

Zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......./2019 zo dňa
25.6.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú
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úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa.
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0
Uznesenie prijaté

K bodu Rôzne
Prezentácia čistiaceho systému do vodární a prezentácia Kompostovania (pani Majdová) sa pre
pracovnú zaneprázdnenosť prezentujúcich neuskutočnili.

1.

Vyjadrenie k investičnému zámeru – rodinný dom s 3 bytovými jednotkami na Železničnej
ulici.
Komisia VÚRŽPaD súhlasí s investičným zámerom uskutočnenia stavby rodinného domu s 3
bytovými jednotkami na Železničnej ulici v Bratislave, na parcele č. 3395, kat. územie Vrakuňa,
predloženým Jozefom Kertészom, Sĺňavská 8, 821 06 Bratislava, s podmienkami :
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

2.

Vyjadrenie k investičnému zámeru - vybudovanie zariadenia na zber odpadov na
Majerskej ulici v Bratislave
Komisia VÚRŽPaD žiada Odbor regionálneho rozvoja, životného prostredia a dopravy aby vyzval
investora – spoločnosť ENIMEDICAL, a.s., Klincová 24, 821 08 Bratislava, IČO : 44 266 847, k
predloženiu záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k zriadeniu „Zariadenia na zber
odpadov na Majerskej ulici v Bratislave“.
Hlasovanie : ZA : 4 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

3.

Investičný zámer výstavby bytových domov v lokalite Stavbárska ulica - informácia
JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta informoval pani Magálovú, predsedkyňu Komisie VÚRŽPaD,
prítomných členov komisie a občanov zo Stavbárskej ulice v Bratislave o stave pripravovaného
investičného zámeru výstavby bytových domov v lokalite Stavbárska ulica, na parcele č. 1225/1,
kat. územie Vrakuňa, investora : LUXCON, s.r.o., Grösslingova 17, 811 09 Bratislava
a o plánovanom pracovnom stretnutí vo veci investičného zámeru, s primátorom a investorom,
spoločnosťou LUXCON, s.r.o.

Mgr. Zuzana Magálová
predsedkyňa komisie v. r.
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