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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 
 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača               
 zo dňa 17.05.2016 
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2. Materiál 
 

UZN 169/17/05/16/P 
Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé Karpaty  
MZ M Č Bratislava-Rača  

      schvaľuje 
členstvo mestskej časti Bratislava-Rača v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé 
Karpaty“ 

Plnenie: Dňa 8.6.2016 bola zaslaná písomná prihláška, spolu s požadovanými prílohami, 
o členstvo v OOCR Malé Karpaty.         

 
UZN 170/17/05/16/P 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača 
MZ M Č Bratislava-Rača   

      schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2016, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

Plnenie: VZN č. 1/2016 nadobudlo účinnosť dňom 06.06.2016.   
         

UZN 171/17/05/16/P 
Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012          
o nájme bytov 
MZ M Č Bratislava-Rača   
      schvaľuje 
     opakované pridelenie obecného nájomného bytu: 

a) byt č. 24, na Hagarovej č. 11, 2-izbový, rozloha 60,64 m2 
manželom Branislavovi Cíchovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a Romane xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

b) byt č. 25, na Peknej  ceste č. 3, 2-garzónka, rozloha 49,03 m2 
manželom Zuzane Bulavovej,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a  Ferdinandovi Bulavovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx.  

Plnenie: Nájomná zmluva bola v bode a) podpísaná a zverejnená na webovej stránke 
a v bode b) bola nájomcom odovzdané na podpis.      
   
UZN 172/17/05/16/P 
Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača Petrovi Illi ťovi a Márii Illi ťovej, 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 
MZ M Č Bratislava-Rača  
          schvaľuje 

predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú Rača o výmere 89 m2 p. Petrovi Illi ťovi a Márii 
Illi ťovej, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 100,- €/ m2  

t.j. spolu 8900,- €, za účelom pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 
Plnenie: Návrh kúpnej zmluvy je v štádiu pripomienkovania zmluvnými stranami. 
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 UZN 173/17/05/16/P 
Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..../2016 z ..........2016, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

      MZ MČ Bratislava-Rača   
      súhlasí 

s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. ..../2016 z ..........2016, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe 
úhrady a preukázania jej zaplatenia s nasledovnými pripomienkami: 

 
1. V § 1 ods. 2 písm. e) prvá veta za slovo „umožňuje“ vložiť slovo „rezidentovi“.  
2. V § 1 ods. 2 písm. f) prvá veta za slovo „umožňuje“ vložiť slovo „abonentovi“. 
3.  V § 2 ods. 5 prvá veta za slová „trvalý pobyt,“ vložiť slová „ platnú pre celé územie 

mestskej časti, v ktorej má rezident trvalý pobyt“ a za slová „bez vyznačenia zóny“ slová 
„platnú pre celé územie mestskej časti, v ktorej má rezident trvalý pobyt“. 

4. V § 2 ods. 7 slová „podľa ods. 5 písm. b)“ nahradiť slovami „v iných zónach ako na území 
mestskej časti, na ktorú bola rezidentská parkovacia karta bez vyznačenia zóny vydaná a so 
zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie 
neplatí tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo 
menej“. 

5. V § 3 doplniť nový odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho 
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu 
prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť 
označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu.5) 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 
“  5) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
6. Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa označí ako poznámka pod čiarou k odkazu 6. 
7. V § 4 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 3 písm. c) a d) vypustiť slová „s vyznačením príslušnej 

zóny“. 
8. V prílohe č. 1 sa za slovo „Rača“ vkladajú slová:  
„Zóna RA1 
Jurská, Kadnárova Pezinská, Račianska, Nový záhon, Horská, Pekná cesta, Hlinická, Horná, 
Augustína Murína, Kadnárova (od Peknej cesty po Hečkovu), Hagarova, Hubeného, 
Cyprichova, Černockého, Hečkova. 
Zóna RA2 
Kadnárova (od Hečkovej po Sadmelijskú), Kubačova, Detvianska, Rustaveliho, Pri 
vinohradoch, Tbiliská, Námestie Andreja Hlinku, Žitná, Novohorská, Úžiny, Plickova, 
Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Žarnovická, Závadská, 
Cígeľská, Karpatské námestie. 
Zóna RA3 
Stratená, Ondrejská, Jakubská, Rumunská, Mrázová, Bukovinská, Strelkova, Hybešova, 
Oblačná, Remeselnícka, Rostovská, Stolárska, Stolárska, Demänovská, Ihrisková, Trávna, 
Albánska, Víťazná, Výhonská, Koľajná, Koľajná, Oráčska, Hruškova, Hruškova, Púchovská, 
Kamilkova, Podbrezovská, Lisovňa, Fongova, Drozdova, Piesková, Olšová, Potočná, Chladná, 
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Namedzi, Zvončekova, Rudnická, Popolná, Popolná, Pri kolíske, Knižkova dolina, Stupavská, 
Vtáčiková cesta, Stará Púchovská. 
Zóna RA4  
Na pántoch, Pri šajbách, Dopravná, Sklabinská, Východná, Dopravná, Na pasekách, Šúrska, 
Bojnická, Pribilinská, Staviteľská.“. 
s nasledovnými podmienkami:  

- bude zabezpečená zvýšená frekvencia policajných kontrol a hliadok,  
- bude stanovený harmonogram budovania parkovacích kapacít na pozemkoch hlavného 

mesta,  
- pozemky pod parkoviskami vo vymedzených zónach budú majetkovo-právne 

vysporiadané. 
 
Mestská časť Bratislava - Rača má záujem zapojiť sa do systému regulovaného 
parkovania na území hlavného mesta so zónami:  
„Zóna RA1 
Jurská, Kadnárova Pezinská, Račianska, Nový záhon, Horská, Pekná cesta, Hlinická, Horná, 
Augustína Murína, Kadnárova (od Peknej cesty po Hečkovu), Hagarova, Hubeného, 
Cyprichova, Černockého, Hečkova. 
Zóna RA2 
Kadnárova (od Hečkovej po Sadmelijskú), Kubačova, Detvianska, Rustaveliho, Pri 
vinohradoch, Tbiliská, Námestie Andreja Hlinku, Žitná, Novohorská, Úžiny, Plickova, 
Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Žarnovická, Závadská, 
Cígeľská, Karpatské námestie. 
Zóna RA3 
Stratená, Ondrejská, Jakubská, Rumunská, Mrázová, Bukovinská, Strelkova, Hybešova, 
Oblačná, Remeselnícka, Rostovská, Stolárska, Stolárska, Demänovská, Ihrisková, Trávna, 
Albánska, Víťazná, Výhonská, Koľajná, Koľajná, Oráčska, Hruškova, Hruškova, Púchovská, 
Kamilkova, Podbrezovská, Lisovňa, Fongova, Drozdova, Piesková, Olšová, Potočná, Chladná, 
Namedzi, Zvončekova, Rudnická, Popolná, Popolná, Pri kolíske, Knižkova dolina, Stupavská, 
Vtáčiková cesta, Stará Púchovská. 
Zóna RA4  
Na pántoch, Pri šajbách, Dopravná, Sklabinská, Východná, Dopravná, Na pasekách, Šúrska, 
Bojnická, Pribilinská, Staviteľská.“. 

 
Vysvetlivka: 
Kurzívou sú písané komunikácie v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislava 
Ostatné komunikácie sú v správe Mestskej časti Bratislava – Rača. 
Plnenie: Súhlasné stanovisko MZ bolo listom dňa 01.06.2016 zaslané na Magistrát hl. 
mesta SR. Zároveň sme Magistrát upozornili, že na zasadnutí MZ dňa 28.06.2016 bude do 
zóny RA2 doplnená jedna ulica.  

          
 


