
 

 

 

 Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava - Rača zo dňa 05.04.2016  

  

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača konaného dňa 05.04.2016  

uznesenie č.  144 - 158 

  

 

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. Správa o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za 

obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok 

a záväzkov k 31.12.2015 

6.  Správa o stave a plnení úloh ochrany pred poţiarmi a výkone preventívnych  

protipoţiarnych kontrol za rok 2015 

7.  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 

8.  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 

9.  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  

10.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 

11.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport 

12.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo 

14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť ţivotné prostredie   

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

16. Interpelácie 

17. Rôzne  

18.  Záver. 

 

 

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

 MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača  

  
        UZN 144/05/04/16/P 
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2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava – Rača  

schvaľuje 

 

        návrhovú komisiu: Doc. Ing. arch. Milan Andraš, PhD., Dagmar Gelingerová 

        overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič. 

   

        UZN 145/05/04/16/P 

         

3. 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 MČ 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 najbliţšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

                   UZN 146/05/04/16/P 

 

4.    Informácia o plnení uznesení 

 MZ MČ Bratislava – Rača 

          berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača   

zo dňa 08.03.2016. 

        UZN 147/05/04/16/P 

 

5.  Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok 

      a záväzkov k 31.12.2015 

MZ MČ Bratislava – Rača 

          berie na vedomie 

 

informáciu o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a   

záväzkov k 31.12.2015.   

        UZN 148/05/04/16/P 

 

6. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych  

protipožiarnych kontrol za rok 2015 

MZ MČ Bratislava – Rača  

      berie na vedomie 
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Správu o stave a plnení úloh ochrany pred poţiarmi a výkone preventívnych 

protipoţiarnych kontrol za rok 2015 v predloţenom znení. 

         UZN 149/05/04/16/P 

 

7. 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 MČ Bratislava – Rača 

        schvaľuje 

 

a/   prenájom  pozemkov podľa prílohy č. 1 o celkovej výmere 113 337 m
2 

(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 zhromaţdení vlastníkov poľovných 

pozemkov za účelom uzatvorenia zmluvy o uţívaní poľovného revíru v zmysle § 5 

zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.   

         UZN 150/05/04/16/P 

 
8. 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 MČ Bratislava – Rača  

      schvaľuje 

 

prenájom pozemku „C“ KN parc. č. 475/155, o výmere 28 m
2
 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 06 Bratislava, IČO: 31812643 a Bytového druţstva Bratislava III., Kominárska 

6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00 169 633, cena nájmu 5.- €/m
2
/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 uţívania 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.  

         UZN 151/05/04/16/P 
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9. 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 MČ Bratislava – Rača   

      schvaľuje 

 

nájom nebytového priestoru /časť pivnice v Nemeckom kultúrnom dome/ vo výmere       

222,6 m
2
, pre Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s. r. o., Detvianska 33, 831 06 

Bratislava, IČO:36 839 418, cena nájmu 5.- €/m
2
/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. 

         UZN 152/05/04/16/P 

 

10.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 

       MZ MČ Bratislava – Rača  
     schvaľuje 

 

dotácie pre nasledovné organizácie: 

    OZ Hudbou k srdcu     500,- € 

    OZ Račiansky vinohradnícky spolok   400,- € 

    OZ ART VILLA RAČA     400,- € 

    OZ Klub ţelezničnej nostalgie    500,- € 

 

         UZN 153/05/04/16/P 

 

11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport       
      MZ MČ Bratislava – Rača  

     schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

- TJ REAL RENDEZ - vo výške       700,- € 

- LEONIDAS o.z. – vo výške        700,- € 

- 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,- € 

- Zdruţenie priateľov tanca HαT – vo výške                        2. 000,- € 

- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                     500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača –  

      Mládeţnícky letný kemp a turnaj – vo výške                           600,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača –  

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

 

         UZN 154/05/04/16/P 

 

 

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 
      MZ MČ Bratislava – Rača 

      schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

Odyseus, občianske zdruţenie     500,- € 

Slovenský zväz invalidov  ZO Rača    350,- € 

Mládeţ ulice, o. z.      750,- € 

         UZN 155/05/04/16/P 

 

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo 

      MZ MČ Bratislava – Rača 

      schvaľuje 

 

 dotácie pre: 

Rodičovské zdruţenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske zdruţenie vo výške      600,00 € 

 na projekt Dúhová záhrada 

Zdruţenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske zdruţenie vo výške   400,00 €  

na projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA  

         UZN 156/05/04/16/P 

 

14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  - oblasť životné prostredie  

      MZ MČ 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“  

- OZ Ateliér Šikula                                               vo výške                          600,-€ 

na revitalizáciu záhrady pri dome sluţieb na ul. Dopravnej  

- EPROMA s. r. o.                                                vo   výške                         400,-€ 

na starostlivosť o okolie bytových domov Kadnárova 91 -99 

 

         UZN 157/05/04/16/P 

 

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08. 03. 2016 
      MZ MČ Bratislava – Rača 

      berie na vedomie 

 

      informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 

 

         UZN 158/05/04/16/P 
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16. Interpelácie 

p. Gelingerová –   Ţiada o moţnosť nahliadnutia a dodanie správy o hospodárení 

spoločnosti Media Rača, s.r.o. za rok 2015,  

p. Gelingerová –   upozorňuje na slabé označenia prechodov pre chodcov na Východnom,  

p. Gelingerová –   Ţiada o informácie ohľadom budovy Domu sluţieb na Dopravnej ul.,  

p. Luknárová   –   Ţiada o informáciu ohľadom platieb za prenájom bývalého Kina nájomcom 

Villa Vino Rača. 

  

 

17.   Rôzne  

 

 

18. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

V Bratislave,  8. apríla  2016 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin        Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 

 

 


