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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 05.04.2016 a 19.04.2016 
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2. Materiál 

 
UZN 146/05/04/16/P 
Správa o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za             
obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016 
Návrh uznesenia bol doplnený o návrh poslanca Michala Drotována  
MZ M Č Bratislava – Rača 

a/ berie na vedomie 
 
Správu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za obdobie od   
01.01.2015 do 01.01.2016 

b/ žiada starostu 
 
1/    zvolať pracovné stretnutie s vedením Mestskej polície ohľadom zefektívnenia výkonu    

  Mestskej polície v Rači  
2/   informovať poslancov o prijatých opatreniach  na najbližšom zasadnutí miestneho  

  zastupiteľstva 
Plnenie: Vedenie MsP prisľúbilo účasť na zasadnutí Komisie životného prostredia, 
výstavby, územného plánu a dopravy, ktorá sa bude konať dňa 01.06.2016. 
 
UZN 150/05/04/16/P 
Návrh na prenájom poľovne upotrebiteľných pozemkov v správe Mestskej časti 
Bratislava – Rača, pre nájomcu Poľovnícka spoločnosť Rača, Rostovská ul. č. 20, 831 06 
Bratislava, IČO: 36076422, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava – Rača 
        schvaľuje 

 
a/   prenájom  pozemkov podľa prílohy č. 1 o celkovej výmere 113 337 m2 (cca 11,3 ha)  v  

k. ú. Rača, Poľovníckej spoločnosti Rača, Rostovská 20, 831 06 Bratislava, IČO: 
36 076 422, v cene: 2,-€/ha/rok, na obdobie 10 rokov, za účelom výkonu práva 
poľovníctva na predmetných pozemkoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, 

b/   poveruje zástupcu MČ Bratislava – Rača Ing. Rudolfa Sisáka, zamestnanca Miestneho 
úradu MČ Bratislava – Rača, účasťou na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných 
pozemkov za účelom uzatvorenia zmluvy o užívaní poľovného revíru v zmysle § 5 
zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 

Plnenie: Na základe informácie od Poľovníckej spoločnosti Rača, termín valného 
zhromaždenia zatiaľ nie je určený.    

 

UZN 151/05/04/16/P   

Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom 
na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR  č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava – Rača  

      schvaľuje 
 

prenájom pozemku „C“ KN parc. č. 475/155, o výmere 28 m2 v k.ú. Rača, v prospech 
obyvateľov – vlastníkov bytov na Tbiliskej ul. č. 15-29 v Bratislave, v zastúpení správcu 
Pavlína Pavuková - PAMA, s.r.o., Karpatské námestie 18, 831 06 Bratislava, IČO:  46 
221 981, Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu Tbiliská 23-25, 831 
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06 Bratislava, IČO: 31812643 a Bytového družstva Bratislava III., Kominárska 6/142, 831 
04 Bratislava, IČO: 00 169 633, cena nájmu 5.- €/m2/rok, na dobu neurčitú, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu užívania časti pozemku pod 
kontajnerovým stojiskom a jeho následnej nevyhnutnej rekonštrukcie s podmienkou, ak 
nájomná zmluva nebude podpísaná všetkými zmluvnými stranami do 30.6.2016, toto 
uznesenie stratí platnosť  

Plnenie: Zmluva so správcovskou spoločnosťou PAMA, s.r.o. je pripravená na podpis.  
          

UZN 152/05/04/16/P 
Návrh na prenájom časti pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre 
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s. r. o., Detvianska 33, 831 06 Bratislava, IČO: 
36 839 418, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava – Rača   
      schvaľuje 

 
nájom nebytového priestoru /časť pivnice v Nemeckom kultúrnom dome/ vo výmere       
222,6 m2, pre Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s. r. o., Detvianska 33, 831 06 
Bratislava, IČO:36 839 418, cena nájmu 5.- €/m2/rok, doba nájmu 20 rokov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania, dozrievania 
a skladovania vína z vlastnej produkcie, resp. z produkcie drobných pestovateľov hrozna 
v Rači a skladovanie vína z vinice Genofondu račianskej frankovky s podmienkami:  

- nájomca počas celej doby nájmu preukázateľne obrába výmeru min 3 ha vinohradov 
na území račianskeho chotára, 

- ak nájomná zmluva nebude podpísaná oboma zmluvnými stranami do 30. 6. 2016, 
toto uznesenie stratí platnosť 

Plnenie: Nájomná zmluva pre Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s. r. o. sa 
pripravuje.         

 

UZN 153/05/04/16/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 
MZ M Č Bratislava – Rača  

     schvaľuje 
 
dotácie pre nasledovné organizácie: 
OZ Hudbou k srdcu      500,- € 
OZ Račiansky vinohradnícky spolok    400,- € 
OZ ART VILLA RAČA     400,- € 
OZ Klub železničnej nostalgie    500,- € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 
 
UZN 154/05/04/16/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport       
MZ M Č Bratislava – Rača  
     schvaľuje 
 
 dotácie pre nasledovné organizácie: 

TJ REAL RENDEZ - vo výške       700,- € 
LEONIDAS o.z. – vo výške        700,- € 
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Športový klub karate - SEIWA – vo výške                      1. 000,- € 
ŠK Krasňany – vo výške               4. 000,- € 
KENGURA o.z. – vo výške               6 .000,- € 
FK Rača – vo výške                8 .000,- € 
Združenie priateľov tanca HαT – vo výške                        2. 000,- € 
ŠHbK Račištorf – vo výške                                                     500,- € 
Klub pozemného hokeja Rača –  

      Mládežnícky letný kemp a turnaj – vo výške                           600,- € 
Klub pozemného hokeja Rača –  

      Materiálne vybavenie klubu – vo výške                                   600,- € 
Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške                              600,- € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 
 

 
UZN 155/05/04/16/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 
MZ M Č Bratislava – Rača 
      schvaľuje 
 
       dotácie pre nasledovné organizácie: 

 Odyseus, občianske združenie    500,- € 
 Slovenský zväz invalidov  ZO Rača    350,- € 
 Mládež ulice, o. z.      750,- € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 

 
 
UZN 156/05/04/16/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo 
MZ M Č Bratislava – Rača 
      schvaľuje 
 
 dotácie pre: 

Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie vo výške    600,- € 
na projekt Dúhová záhrada 
Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie vo výške 400,- €  
na projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA  

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 

 
 
UZN 157/05/04/16/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  - oblasť životné prostredie  
MZ M Č Bratislava – Rača  
     schvaľuje 
 

dotácie pre nasledovné organizácie:   
OZ Priatelia Rače                                        vo výške                           450,-€  
na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie 
verejného priestranstva  
OZ Priatelia Detského centra                            vo výške                             1000,-€ 
na projekt „Zdravé a bezpečné ihrisko“  
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OZ Ateliér Šikula                                               vo výške                              600,-€ 
na revitalizáciu záhrady pri dome služieb na ul. Dopravnej  
EPROMA s. r. o.                                                vo   výške                            400,-€ 
na starostlivosť o okolie bytových domov Kadnárova 91 -99 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 

 
UZN 162/19/04/16/P 
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014, pre LBG   
aréna s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46674357, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z.   o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava-Rača  

       schvaľuje 
 

rozšírenie predmetu nájmu schváleného uznesením č. 436/24/06/14/P zo dňa 24.6.2014 
o priľahlé plochy pozemkov: 
 
parc. č. 1511/87     – zastavané plochy a nádvoria        22 m2 

parc. č. 1511/88     – zastavané plochy a nádvoria    408 m2 

parc. č. 1511/91     – trvalé trávne porasty          17 m2 

parc. č. 1511/140   – trvalé trávne porasty          19 m2 

parc. č. 1511/142   – trvalé trávne porasty          35 m2 

parc. č. 1511/145   – trvalé trávne porasty          27 m2 

parc. č. 1511/146   – trvalé trávne porasty          10 m2 

parc. č. 1511/147   – trvalé trávne porasty          10 m2 

parc. č. 1511/148   – trvalé trávne porasty          22 m2 

parc. č. 1511/149   – trvalé trávne porasty          21 m2 

parc. č. 1511/150   – trvalé trávne porasty          25 m2 

parc. č. 1516/7       – vodné plochy      292 m2 

parc. č. 1516/8       – trvalé trávne porasty      285 m2 

parc. č. 1516/68     – trvalé trávne porasty      155 m2 

parc. č. 1511/42     – trvalé trávne porasty      156 m2 

parc. č. 1511/90     – ostatná plocha        12 m2 

parc. č. 1511/109   – zastavané plochy a nádvoria          2 m2 

parc. č. 1511/132   – trvalé trávne porasty       77 m2 

parc. č. 1511/131   – trvalé trávne porasty        4 m2 

  
pre LBG aréna s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 46674357 
za podmienok: 
- účel nájmu: vybudovanie viacúčelovej športovej haly a športovísk v športovom areáli 
- doba nájmu: do 9.11.2044 
- cena nájmu: 1,- EURO (slovom jedno euro) za celý predmet a celú dobu nájmu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu vytvorenia 
podmienok na plnenie Zmluvy o nájme pozemkov č. 53/2014 a realizácie investičného 
zámeru, so športovo, telovýchovným a rekreačným charakterom. 
 

Rozšírenie predmetu nájmu bude zmluvne ošetrené Dodatkom č. 1 k Zmluve o nájme 
pozemkov č. 53/2014 zo dňa 6.11.2014 a všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú 
v platnosti v plnom rozsahu. 
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Dodatok k nájomnej zmluve bude zmluvnými stranami podpísaný do 3 mesiacov od 
schválenia uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve 
v tejto lehote nebude zmluvnými stranami podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť  

Plnenie: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme je v štádiu prípravy.  
         
UZN 164/19/04/16/P  
Protest prokurátora proti VZN č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ 
Bratislava-Rača 

vyhovuje 
 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III, sp. zn. Pd 286/15/1103-8 zo dňa 
15.02.2016 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača  č. 8/2008 
zo dňa 18.11.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača 

Plnenie: MČ Bratislava-Rača zaslala na Okresnú prokuratúru Bratislava III dňa 
02.05.2016 Výpis uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 19.04.2016. 
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.8/2002 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ 
Bratislava-Rača, je predmetom rokovania MZ dňa 17.05.2016.    
     
 

 


