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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 05.04.2016 
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2.  Materiál 
     Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 

 
p. Sekerka    – Žiada o informáciu pre obyvateľov Východného, aké je zabezpečenie    

v prípade „ ekologickej havárie“ zo železničných vagónov 
Odpoveď:        Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) zabezpečuje ochranu 
obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach (ďalej len „MU“) podľa § 3b a § 3c zákona č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV 
SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných 
látok v znení neskorších predpisov.  
      Plán ochrany obyvateľstva vychádza z analýzy územia možnosti vzniku MU. Jedným 
z faktorov ovplyvňujúcich život obyvateľov (konkrétne časti Východné) je činnosť 
poskytovateľa dopravných služieb po dráhe Železnice Slovenskej republiky (ďalej len 
„ŽSR“), ktorý zabezpečuje i prepravu nebezpečných látok (ďalej len „NL“). V uvedenej 
oblasti mestskej časti sa predpokladá niekoľko rizík s vplyvom na obyvateľstvo, ktoré môžu 
vzniknúť či už pôsobením prevádzky na dráhe, alebo vonkajšími faktormi: nehoda vlaku, únik 
NL počas prepravy, nehoda pri manipulácii, zámerne vyvolané mimoriadnosti. 
      ŽSR v zmysle platnej legislatívy a za účelom eliminovania dopadu uvedených možných 
MU majú spracovaný havarijný a traumatologický plán, ktorý spočíva najmä v zistení pôvodu 
a eliminovaní MU, nahlásenia situácie na stálu službu ŽSR Východné, nahlásení na 
Integrovaný záchranný systém (ďalej len „IZS“) a námestníkovi pre krízové riadenie a 
ochranu ŽST stanica Bratislava východ, ktorý do príchodu záchranných zložiek (Hasičský 
a záchranný útvar mesta Bratislavy (ďalej len „HaZU“) vykonáva základné úkony ako napr. 
odsun súpravy vagónov s NL mimo koľajiska v blízkosti obytných domov. 
      Zamestnanci ŽSR a osoby prevzaté do starostlivosti sú pravidelne školené v oblasti 
civilnej ochrany o sebaochrane a vzájomnej pomoci, zisťovania vzniku MU, ich ohlasovaní, 
evakuácie, signáloch civilnej ochrany a postupoch na pracoviskách, ktoré nemôžu okamžite 
ukončiť dopravnú službu a majú k dispozícii spracovanú dokumentáciu konkrétnych postupov 
riešení pri MU. 
     Pokiaľ by rozsah MU prekročil hranice územia ŽSR a ohrozoval by obyvateľstvo 
v uvedenej oblasti, prostredníctvom IZS by bolo varované obyvateľstvo a to varovným 
signálom sirén (2-minútový kolísavý viackrát opakovaný tón, všeobecné ohrozenie). ŽSR 
vyrozumievajú a varujú obyvateľstvo aj spustením objektovej sirény, príp. zabezpečia 
vyrozumenie a varovanie pomocou polície mobilným zdrojom. Následne je vyrozumievaný 
starosta mestskej časti a sú vykonávané opatrenia na ochranu života a zdravia ohrozených 
osôb následkom MU. Tieto opatrenia musia mať určitú postupnosť a vyžadujú súčinnosť 
záchranných zložiek (hasiči, polícia, záchranná zdravotná služba, krízový štáb). V prvom rade 
po zhodnotení situácie sú prijímané rozhodnutia veliteľom zásahu a ak je to potrebné, aj 
starostom mestskej časti a jeho poradným orgánom krízovým štábom a evakuačnou komisiou. 

V prípade vzniku MU pre prípad úniku NL z vagónov ŽSR je pravdepodobné, že by bolo  
riešením (podľa aktuálnej situácie) vykonať vyvedenie osôb mimo ohrozeného územia (resp. 
krátkodobá evakuácia), ktorého trasa sa plánuje kolmo na smer vetra od zdroja úniku NL 
a taktiež ukrytie obyvateľov a to formou zdržiavania sa v bytoch, najvhodnejšie na treťom 
poschodí (znížená koncentrácia NL) pri utesnení okien, vypnutí klimatizácie a ventilácie 
a použitím improvizovaných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, očí, príp. povrchu tela. 
V prípade potreby bude zabezpečená predlekárska prvá pomoc prostredníctvom rýchlej 
zdravotnej služby. Pri dlhodobej evakuácii sa postupuje podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii a obyvatelia sú odsúvaní do evakuačných 
zberných miest a stredísk, kde sa plánujú vykonať ďalšie súvisiace opatrenia. 
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      Nakoľko v oblasti časti Východné nie je dosah miestneho rozhlasu, je potrebné, aby 
obyvatelia po zaznení sirén (varovanie obyvateľov) venovali pozornosť motohliadkam 
polície; počúvali vysielanie informácií v rozhlase a televízii a riadili sa pokynmi záchranných 
zložiek,  poskytli sebaochranu a spoluobčanom vzájomnú pomoc.  
Odpoveď vypracovala: Mgr. M. Somorovská, dňa 07.04.2016 

 
p. Dobrotková – Žiada starostu, aby sa zasadil za riešenie neúnosnej parkovacej situácie 

        v Bratislave 
Odpoveď:        Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že na pôde Magistrátu hl. 
m. SR Bratislavy prebieha nové kolo rokovaní, na základe ktorého sa ďalej rozdelia 
kompetencie. Následne stanoví hlavné mesto základné podmienky, ktoré jednotlivé mestské 
časti v prípade záujmu prijmú a pridajú sa k jednotnej parkovacej politike.“ 
Odpoveď vypracoval:Ing. M. Klotton,, dňa 07.04.2016 
Aktualizácia: Na jednotlivých MZ MČ prebiehajú rokovania o návrhu VZN hl m. SR 
Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. 
 
p. Dobrotková  –  Žiada o vytvorenie stojiska na triedený odpad na Alstrovej - Jurkovičovej 

ul. 
Odpoveď:           Na základe Vašej interpelácie, vo veci pristavenia kontajnerov  na Alstrovej 
ul. pre obyvateľov rodinných domov Vám oznamujeme, že na Jurkovičovej ulici, pri už 
existujúcom kontejneri na šatstvo bude vytvorené ďalšie zberné hniezdo na papier, plasty 
a sklo. Objednávka na spoločnosť OLO a.s. bola zaslaná dňa  30.03.2016, jej realizáciu 
predpokladáme maximálne do konca budúceho týždňa.    
Odpoveď vypracovala: RNDr. A. Jusková, dňa 31.03.2016  
 
 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 05.04.2016 
 

p. Gelingerová –   Žiada o možnosť nahliadnutia a dodanie správy o hospodárení 
spoločnosti Media Rača, s.r.o. za rok 2015 

Odpoveď:        V prílohe prikladám Správu o činnosti spoločnosti Media Rača, s.r.o. za 
rok 2015, vrátane Výročnej správy za rok 2015, ktorej súčasťou je aj Správa o hospodárení 
spoločnosti za rok 2015, ako i vyúčtovanie mediálnych služieb za rok 2015. Súčasne Vám 
dávam do pozornosti, že spomínané dokumenty, vrátane kompletnej účtovnej závierky za rok 
2015 sú zverejnené aj na webe: https://www.mediaraca.sk/inpage/vyrocne-spravy/ 
Takisto prikladám aj Výsledovku spoločnosti a kompletná Účtovná závierka vrátane 
poznámok za rok 2015 je tiež na webe: https://www.mediaraca.sk/inpage/vyrocne-spravy/.  
Spracovávanie účtovnej a mzdovej agendy spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. je 
zabezpečované na zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Acctasa a kontaktná osoba za 
spomínaný subjekt je poverená komunikovať výhradne s konateľom spoločnosti, pre ktorú 
tieto agendy spracováva.  
Informácie o mzdových nákladoch, platbách odvodov prikladám ako ďalšiu prílohu tohto 
listu, vrátane prehľadu záväzkov a pohľadávok spoločnosti Media Rača, s.r.o. ku 31.12.2015. 
Zisk z predošlých rokov rozdelený bol. (treba pozrieť na rozhodnutie jediného spoločníka 
2015): https://www.mediaraca.sk/inpage/vyrocne-spravy/.        
Odpoveď vypracovala: Ing. M. Debnárová, dňa 02.05.2016  
  
p. Gelingerová –   upozorňuje na slabé označenia prechodov pre chodcov na Východnom 
Odpoveď:         Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že vzhľadom k tomu, že 
ulica Pri Šajbách je v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava,  postúpili sme Vaše 
upozornenie ohľadom slabého značenia priechodov pre chodcov oddeleniu cestného 
hospodárstva na prime vybavenie.          
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton , dňa 25.04.2016  
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p. Gelingerová –   Žiada o informácie ohľadom budovy Domu služieb na Dopravnej ul. 
Odpoveď:         Na základe Vašej interpelácie ohľadom obchodných prevádzok v dome 
služieb na Dopravnej ul. 57 si Vám dovoľujeme oznámiť, že v uvedených priestoroch nie sú 
zo strany MČ Rača uvažované žiadne zmeny týkajúce sa súčasných podnájomcov. 
Mestská časť vyvíja úsilie o to, aby boli tieto priestory plne využité, čo dokazuje aj to, že na 
základe vypísaných súťaží VOS sú všetky priestory na Dopravnej ul. 57 obsadené. 
Podotýkame, že budovu na Dopravnej ul. 57 má mestská časť v nájme od hl. m. SR 
Bratislavy, nájomná zmluva bola na dobu určitú do 22.7.2015. Mestská časť požiadala ešte 
v apríli 2015 o predĺženie nájmu na ďalšie obdobie resp. o zverenie budovy do správy, 
k čomu hlavné mesto, aj napriek našim urgenciám, do dnešného dňa nevydalo stanovisko.          
Odpoveď vypracovala: Ing. R. Sisák , dňa 12.04.2016  
  
p. Luknárová   –   Žiada o informáciu ohľadom platieb za prenájom bývalého Kina 

nájomcom Villa Vino Rača 
Odpoveď:         Na základe Vašej interpelácie vo veci informácie ohľadom platieb za 
prenájom „Kina“ nájomcom VILLA Vino Rača Vám oznamujeme, že nájomcovi Villa Vino 
Rača, a.s., je za prenájom nebytových priestorov na Detvianskej ul. v Bratislave (objekt 
bývalého kina), mesačne vystavovaná faktúra vo výške 1 522,25€. Ku dňu 27.04.2016 majú 
za prenájom nebytového priestoru uhradené všetky faktúry. Faktúry sú im vystavované vždy  
na začiatku mesiaca so splatnosťou 15 dní od vystavenia. V roku 2016 im bola zasielaná  
jedna upomienka, stav pohľadávok k 31.03.2016,  faktúry za mesiace január, február a marec, 
ktoré boli následne 08.04.2016 (január a február) a 11.04.2016 (marec) uhradené. Faktúra za 
mesiac apríl 2016, splatná 18.04.2016, bola uhradená 27.04.2016.         
Odpoveď vypracovala: A. Vadovičová , dňa 28.04.2016  
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