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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 17.05.2016 
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2.  Materiál 
     Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 17.05.2016 

 
 
p. Gelingerová - Žiada informáciu, či bol robený prieskum environmentálnych záťaží pre 

        Žabí majer 
Odpoveď:       V lokalite Žabí Majer je podľa registra environmentálnych záťaží 
https://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-
problemy/environmentalne-zataze/informacny-system-ez registrovaná pravdepodobná 
environmentálna záťaž. Ide o územie v tesnej blízkosti Istrochemu (bývalé CHZJD), ktoré 
bolo využívané na ukladanie odpadov a bolo iba zrekultivované záhradkármi. 
Doba vzniku záťaže  je odhadnutá na obdobie 1873- 2006.   
Pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá 
prítomnosť environmentálnej záťaže.  
Podľa Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016 – 2021, ktorý bol 
schválený vládou SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-
zdrojov/spsez_2016_2021.pdf) je Lokalita Bratislava-Rača – Žabí majer  uvedená po 
poradovým číslom 5. v zozname najrizikovejších lokalít odporúčaných MŽP SR na realizáciu 
podrobného geologického prieskumu a rizikovú analýzu, prípadne štúdiu uskutočniteľnosti 
sanácie (ak je relevantná). V prípade potvrdenia kontaminácie, budú vybrané lokality 
odporúčané na sanáciu (v závislosti od disponibilných zdrojov). 
Z uvedeného vyplýva, že spracovanie analýzy rizík je zatiaľ len plánované. Uvedené práce sa 
financujú zo štátneho rozpočtu a  z prostriedkov štrukturálnych fondov. Žiadateľom 
o finančné prostriedky je MŽP SR. 
K dnešnému dňu má MČ Rača k dispozícii iba výsledky fyzikálno-chemického rozboru 
podzemných vôd z monitorovacieho vrtu a z blízkeho povrchového toku. Ide o vrt odvratný 
v severnom ohraničení environmentálne záťaže v júli 2015.  

Pri riešení problematiky ľudí bez domova spolupracujú samosprávy predovšetkým s  
mimovládnymi organizáciami, ktoré na túto činnosť dostávajú dotácie od ministerstva, 
samosprávneho kraja alebo samosprávy. Naša MČ spolupracuje s n.o. VAGUS. 

Magistrát hlavného mesta Bratislavy v spolupráci s MČ uskutoční 09.11.2016 za 
pomoci občianskeho združenia VAGUS a dobrovoľníkov celoplošné sčítanie obyvateľov bez 
prístrešia.  Pri tomto sčítaní budú sčítací komisári vyplňovať aj pripravené dotazníky. MČ sa 
zúčastnila prvotného oboznamovacieho stretnutia  na Magistráte hl. mesta. Mestské časti na 
základe stretnutia nahlasovali pravdepodobný výskyt občanov bez domova vo svojej mestskej 
časti. Medzi lokalitami, plánovanými na celoplošný monitoring ľudí bez domova, bola 
nahlásená aj Vami uvádzaná lokalita – Žabí majer.  
Odpoveď vypracovali: RNDr. A. Jusková, Mgr. H. Krovinová, dňa 14.06.2016 

 
p. Gelingerová - Žiada o zaslanie výzvy na Železnice SR na odstránenie plechovej bunky 

        na železničnom priecestí smerom do Vajnor 
Odpoveď:       Stavby na pozemkoch v správe železníc SR nie sú evidované v katastri 
nehnuteľností a výhľadu v križovatke bráni najmä plechová stavba. Nakoľko demontáž časti 
stavby nie je veľmi finančne náročná, požiadali sme listom dňa 08.062016 (v prílohe) 
Železnice SR o jej odstránenie. 
Odpoveď vypracoval: Ing. R. Sisák, dňa 10.06.2016 
 
p. Khandl          -  Žiada o informáciu o starostlivosti o zeleň v parku na Karpatskom nám. 
Odpoveď:             Na základe interpelácie ohľadom starostlivosti o zeleň revitalizovaného 
parku na Karpatskom námestí Vám oznamujeme nasledovné:  
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K problematike starostlivosti o zeleň. 
 Miestny úrad Rača intenzívne hľadá do trvalého pracovného pomeru záhradníka do 
kompetencie ktorého bude okrem iného, patriť aj starostlivosť o revitalizované Karpatské 
námestie. Do doby prijatia kvalifikovanej sily, bude uvedenú prácu suplovať úsek čistoty.  
K problematike starostlivosti o zavlažovací systém. 
Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie BVS – dostali sme súhlasné stanovisko 
k pripojeniu na verejný vodovod za podmienky dodržania technických podmienok BVS pre 
vybudovanie prípojky a vodomernej šachty. 
2. PD bola zaslaná na OÚ Bratislava – Oddelenie št. správy vôd a vybraných zložiek ŽP dňa 
20.4.2016. Vyjadrenie sme ešte nedostali. 
 Projekt Regenerácia verejného priestranstva Karpatské námestie bol realizovaný 
z prostriedkov eurofondov OPBK. Nakoľko momentálne prebieha vládny audit na uvedenom 
projekte, nie je možné teraz realizovať akékoľvek zásahy do projektu. Po ukončení 
monitorovacieho procesu predmetného projektu, MČ prekonzultuje z riadiacim orgánom 
postup ďalších prác ohľadne vybudovania závlahy. 
K problematike betónového kruhu v strede ihriska, ktorý je prázdny. 
Do  betónového prstenca bola vysiata lúčna zmes, avšak v dôsledku minuloročného sucha 
vyrástla iba tráva. MČ zabezpečí znovu dosiatie lúčnou zmesou. 
Odpoveď vypracovali: RNDr. A. Jusková, Ing. Š,. Borovský, dňa 09.06.2016 
 
p. Antalová Plavuchová - Žiada informáciu o aktuálnom stave obstarávania ROEP v MČ 
Odpoveď:          ROEP v k.ú. Rača bol zo strany spracovateľa Ing. Petra Urcikána - 
GESCO, Bratislava ukončený k 31.12.2013 a odovzdaný objednávateľovi, Katastrálnemu 
úradu v Bratislave. Podnety a námietky mohli byť podané na hlavné mesto SR Bratislava ako 
vlastníka pozemkov, resp. v rámci vypracovávania ROEP poskytoval miestny úrad MČ Rača 
súčinnosť. 
Odpoveď vypracoval: Ing R. Sisák, dňa 09.062016   
 

 p. Antalová Plavuchová - Žiada informácie o stave ZŠ Plickova, o počte narodených detí
             a počte detí, navštevujúcich MŠ a ZŠ 

Odpoveď:         Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme nasledovné: 
K bodu 1. 
Vlastníkom budovy bývalej ZŠ na Plickovej ul. je Hlavné mesto SR Bratislava. Budova je 
neprevádzkovaná a podľa informácie z Magistrátu hl. mesta bola pridelená Galérii mesta 
Bratislava na zriadenie depozitáru.  
Budova je vo veľmi zlom technickom stave, na uvedenie do prevádzkyschopného stavu si 
vyžaduje vysoké investície. V prípade, že by mestská časť chcela budovu získať do správy, 
resp. svojho majetku, musela by zabezpečiť finančné prostriedky na jej rekonštrukciu, čo 
finančná situácia mestskej časti nedovoľuje a musela by to riešiť cudzími zdrojmi.     
 
K bodu 2. 
 
Počet narodených detí v rokoch 2011 - 2016 (k 31.5.2016) 
a zapísaných do evidencie MČ Bratislava-Rača 

   

 
     

rok 2012 2013 2014 2015 2016 
počet detí 258 270 280 298 290 
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K bodu 3. 
Údaje o počtoch detí/žiakov  navštevujúcich školské zariadenia podľa trvalého bydliska sú 
uvedené v priložených  tabuľkách č. 1 a 2. 
Tab. č. 1 

Počty detí  MŠ  podľa trvalého bydliska  

Materská škola 
Celkový 

počet detí 
v MŠ 

Trvalé 
bydlisko detí 
MŠ  v  MČ 
Bratislava-

Rača 

Trvalé 
bydlisko detí 

MŠ v inej 
mestskej 
časti/obci 

MŠ Barónka 47 47 0 
MŠ Cyprichova 85 77 8 
MŠ Gelnická 138 137 1 
MŠ Pri ZŠ J.A.Komenského, 
Hubeného 

99 87 11 

MŠ Plickova 94 90 4 
MŠ Pri Šajbách 94 88 6 
MŠ Tbiliská 117 111 6 

Spolu/ v percentách 674/100% 638/94,7% 36/5,3% 
 
Povolený počet detí v triedach materských škôl rieši §28 ods. 9 zákona  245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní  (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) .  
V  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača je naplnenosť na vrchnej hranici 
povoleného počtu detí podľa vekovej skupiny. 
Pri zápise do MŠ na školský rok 2016/2017 materské školy prijali  86 prihlášok detí , ktoré 
mali menej ako 3 roky. 
 
Tab. č. 2 

Počty žiakov ZŠ podľa trvalého bydliska 

Základná škola  
Celkový 

počet 
žiakov  v 

ZŠ 

Trvalé 
bydlisko 

žiakov ZŠ  v  
MČ 

Bratislava-
Rača 

Trvalé 
bydlisko 

žiakov ZŠ v 
inej mestskej 
časti/obci 

ZŠ s MŠ J.A.Komenského, 
Hubeného 

595 471 124 

ZŠ Tbiliská 425 347 78 

Spolu/ v percentách 1020/100% 818/80,2% 202/19,8% 
Základná škola de La Salle, 
Čachtická 14 

neuviedli 332 neuviedli 

Gymnázium Hubeného 23    

Spolu/ v percentách 818/80,2% 202/19,8% 
 
 
Povolený počet detí v triedach základných škôl rieši §29 ods. 5 zákona.  
V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača sa naplnenosť vo 
väčšine tried tiež pohybuje na vrchnej hranici povoleného počtu detí podľa vekovej skupiny.  
 



5 
Treba brať aj do úvahy závery psychologických a špeciálno – pedagogických vyšetrení žiakov 
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a odporúčania odborníkov pretaviť  do 
reálneho života v triedach (napr. vhodnosť triedy s nižším počtom žiakov a pod.).   
 
Podľa aktuálnych údajov ku dňu 23.05.2016 získaných z informačného systému samosprávy 
CORA je počet obyvateľov podľa vekových kategórií zapísaných  na trvalý pobyt v MŠ 
Bratislava uvedený v tabuľke č. 3  
K tomu sú uvedené počty detí a žiakov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rača, plniacich si 
povinnú školskú dochádzku v uvedených školách na území Rače. 
 

Obyvatelia s trvalým pobytom v MČ Bratislava - Rača 
veková kategória 

0-3 roky 3-6 rokov 6-15 rokov 

869 763 1656 
z toho z toho z toho 

843/97,0%  

detí je  
v domácom 
prostredí, alebo 
v DJ, súkromných 
MŠ, 
u opatrovateľky 

638/83,62%  
je v MŠ 
zriadených 
obcou 

471/28,45% 
sú žiakmi ZŠ s MŠ 
J.A.Komenského, 
Hubeného 25 

20/2,30%  deti prijaté do DJ 125/16,38%  

v domácom 
prostredí,                      
v  súkromných 
MŠ,      u 
opatrovateľky a 
pod. 

347/20,95% 
sú žiakmi ZŠ 
Tbiliská 4 

6/0,69%  
deti prijaté do 
MŠ 332/20,05% 

sú žiakmi a 
Spojenej školy 
Jána de La Salle 

506/30,55% 

plnia povinnú 
školskú 
dochádzku v 
inom druhu 
školy/inej 
mestskej 
časti/obci 

 
 
Odpoveď vypracovali: Mgr. A. Bezděková, Mgr. J. Ďuríková, dňa 15.06.2016 
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