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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 17.05.2016   

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konaného dňa 17.05.2016, 

uznesenie č.  165 - 176 

  

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača  

 

Program  

1. Otvorenie, schválenie programu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-

Rača k 31.3.2016 

5. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé  

  Karpaty  

6. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým 

  sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača          

  č. 8/2008 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-

  Rača 

7. Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN     

  č. 1/2012 o nájme bytov 

8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača p. Petrovi Illiťovi        

  a Márii Illiťovej, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o  

  majetku obcí v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č..../2016 

  z......../2016 o dočasnom parkovaní motor. vozidiel na vymedzených úsekoch 

  miestnych komunikácií na území hl. m. SR Bratislavy, výške úhrady za  

  dočasné parkovanie motor. vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej  

  zaplatenia 

 17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

 18,00 hod. Prerokovanie petície 

10. Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači 

11. Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona           

  č. 357/2004 Z.z. a zákona  č. 545/2005 Z. z. – ústna informácia predsedu  

  komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií  

  verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania 

  sťaţností voči voleným funkcionárom samosprávy (ústna informácia) 

12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

13. Interpelácie 

14. Rôzne 

15. Záver.    

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  

          UZN 165/17/05/16/P 
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2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

        návrhovú komisiu: Mgr. Michal Drotován, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

        overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rastislav Ţitný, Mgr. Rudolf Ivičič  

   

        UZN 166/17/05/16/P 

3. Informácia o plnení uznesení 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača                    

zo dňa 05.04.2016 a 19.04.2016 

        UZN 167/17/05/16/P 

 

4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača 

k 31.3.2016 

MZ MČ Bratislava-Rača 

        berie na vedomie 

 

Informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača 

k 31.3.2016 

        UZN 168/17/05/16/P 

 

5. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé Karpaty  

MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

 

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

Karpaty“ 

        UZN 169/17/05/16/P 

 

6. 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 MČ 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 dodrţiavaní 

čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača v predloţenom znení. 

 

        UZN 170/17/05/16/P 

 

7. Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012  

      o nájme bytov 

      MZ MČ Bratislava-Rača   

      schvaľuje 
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 opakované pridelenie obecného nájomného bytu: 

 

a) byt č. 24, na Hagarovej č. 11, 2-izbový, rozloha 60,64 m
2
 

manţelom Branislavovi Cíchovi, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx 

Bratislava a Romane Cíchovej nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx Bratislava 

 

b) byt č. 25, na Peknej  ceste č. 3, 2-garzónka, rozloha 49,03 m
2
 

manţelom Zuzane Bulavovej, nar. xxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxx 

Bratislava a  Ferdinandovi Bulavovi, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx 

Čierne.  

        UZN 171/17/05/16/P 

 

8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača Petrovi Illiťovi a Márii 

Illiťovej, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

MZ MČ Bratislava-Rača  

          schvaľuje 

 

predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú Rača o výmere 89 m
2
 p. Petrovi Illiťovi a Márii 

Illiťovej, trvale bytom xxxxxxxxxxx Bratislava, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 100,- €/ m
2  

t.j.
 

spolu 8900,- €, za účelom pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 

 

        UZN 172/17/05/16/P 

 

9. 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 „umoţňuje“ vloţiť slovo „rezidentovi
“
.  

2. V § 1 ods. 2 písm. f) prvá veta za slovo „umoţňuje“ vloţiť slovo „abonentovi“. 

3.  V § 2 ods. 5 prvá veta za slová „trvalý pobyt,“ vloţiť 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: 



 

 

4 
Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 17.05.2016   

 

„(5) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s 

ťaţkým zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla 

prepravujúceho fyzickú osobu s ťaţkým 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, Úţiny, Plickova, 

Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Ţarnovická, 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, Kniţkova 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, Úţiny, Plickova, 

Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Ţarnovická, Závadská, 

Cígeľská, Karpatské námestie. 



 

 

5 
Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 17.05.2016   

 

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, Kniţkova 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. 

 

        UZN 173/17/05/16/P 

 

10. Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači  

           MZ MČ Bratislava-Rača   

I. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 24.06.2015 

doručená petícia pod názvom „Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli 

Černockého v Rači“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná Miestnemu 

zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 9406/2015, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením zistila skutočný stav 

veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným 

záujmom, 

d) na vybavenie petície doručenej dňa 24.06.2015 sa vzťahuje právna úprava účinná 

do 31.08.2015,  

e) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumoţnili jej prešetrenie 

a vybavenie, 

f) k obsahu predmetnej petície bolo prijaté uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. 

UZN 117/15/12/15/P zo dňa 15.12.2015, 

g) Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016 

uznesením č. UZN 28/03/05816/R odporučila MZ MČ Bratislava-Rača predmetnú 

petíciu uznesením zobrať na vedomie.  

 

II. berie na vedomie  

 

Petíciu za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači 

 

        UZN 174/17/05/16/P 

 

11. Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. a zákona č. 545/2005 Z. z. – ústna informácia predsedu komisie pre ochranu 

verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov 
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miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným 

funkcionárom samosprávy (ústna informácia)  

 MZ MČ Bratislava-Rača  

     berie na vedomie 
 

informáciu o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

a zákona č. 545/2005 Z. z.  

         UZN 175/17/05/16/P 

 

12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

 MZ MČ Bratislava-Rača   

    berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 a 05.04.2016 

 

         UZN 176/17/05/16/P 

13. Interpelácie 

 

p. Gelingerová - Ţiada informáciu, či bol robený prieskum environmentálnych záťaţí pre 

   Ţabí majer, 

p. Gelingerová - Ţiada o zaslanie výzvy na Ţeleznice SR na odstránenie plechovej bunky 

   na ţelezničnom priecestí smerom do Vajnor, 

p. Khandl          -  Ţiada o informáciu o starostlivosti o zeleň v parku na Karpatskom nám. 

p. Antalová Plavuchová - Ţiada informáciu o aktuálnom stave obstarávania ROEP v MČ, 

 p. Antalová Plavuchová - Ţiada informácie o stave ZŠ Plickova, o počte narodených detí

       a počte detí, navštevujúcich MŠ a ZŠ 

 

14. Rôzne  

 

15.  Záver 

       Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Bratislave,  19. mája  2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rastislav Ţitný        Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

   overovateľ                 prednostka 

 


