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Zápisnica 

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 

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Mgr. Michal Drotován 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Mgr. Mário Khandl 

Cyril Sekerka 

Miloš Máťúš 

Mgr. Monika Luknárová 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Ing. Peter Pálka 

Mgr. Rastislav Žitný 

Ing. Miloslav Jošt 

 

 

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

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ 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 požiarmi a výkone preventívnych  

protipožiarnych 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, 
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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 životné 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. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

        UZN 144/05/04/16P  
  

Hlasovanie č. 1 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Ing. arch. Milan Andráš, PhD, Dagmar Gelingerová 

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

   

UZN 145/05/04/16/P  

Hlasovanie č. 2 

 

 

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

obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedol Mgr. Ján Kocsis, veliteľ OS MsP BA Nové Mesto 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril spokojnosť s kontrolami 

mestskej polície na Východnom. Požiadal o možnosť v budúcom období nainštalovať 

kamerový systém v najviac frekventovaných častiach Východného.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril nespokojnosť 

s udeľovaním pokút v rámci MČ a navrhol doplnenie uznesenia k uvedenému bodu.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku ohľadne 

riešenia sťažností s rušením nočného kľudu v okolí reštauračných zariadení a požiadala 

o zvýšenie kontroly v uvedených prevádzkach.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku či mestská 

polícia riešila rušenie nočného kľudu spôsobené rýchlou a nebezpečnou jazdou na 

kruhovom objazde v Rači v neskorých večerných hodinách.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval za činnosť 

mestskej polície na území našej MČ, špeciálne víta časté ranné hliadkovanie pred ZŠ 

De LaSalle.  

Ing. arch. Milan Andráš, PhD, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku 

ohľadne kontroly psíčkarov v Krasňanoch.  

Mgr. Monika Luknárová – poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala mestskú 

políciu o kontrolu obyvateľov bez domova pred kostolom, pri zastávke v Rači.  

 

Hlasovanie č. 3 o udelenie slova p. Depeš a p. Hodulová 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

p. Depeš, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, vyjadril spokojnosť s činnosťou mestskej 

polície.  

p. Hodulová, obyvateľka MČ Bratislava-Rača, požiadala mestskú políciu o zvýšenú 

kontrolu dodržiavania otváracích hodín podľa VZN v Reštaurácii Peklo, keďže býva 

v tesnej blízkosti a vníma časté porušovanie otváracích hodín pohostinstva a tým je 

narúšaný nočný kľud. Upozornila na podozrenie na trestnú činnosť v uvedenom 

zariadení.  

 

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ OS MsP BA Nové Mesto, odpovedal na dotazy poslancov:  

- kamerový systém pre MČ Bratislava – Rača je v štádiu riešenia, bol predkladaný 

plán umiestnenia kamier a jeho realizácia sa plánuje v roku 2018.  

- v súvislosti s udeľovaním blokových pokút a efektívnosti práce mestskej polície, 

uviedol, že mestská polícia nerieši priestupky iba ukladaním blokových pokút, ale 

aj iným spôsobom, ústnym dohovorom, v rámci dodržiavania hesla „Pomáhať 

a chrániť“ 

- v súvislosti s nedodržiavaním otváracích hodín, sú hlásené podnety zo strany 

obyvateľov, ktoré sú vždy prešetrené. Aj keď nie v danom momente, niekedy aj 

v časovom horizonte 1-1 ½ hodiny od nahlásenia, ale výjazdová hliadka má vždy 

povinnosť ísť daný podnet preveriť 

- ohľadne kontroly psíčkarov, okrskári majú denno-dennú úlohu kontrolovať VZN, 

ale sú využívaní viac menej na riešenie bezpečnostných opatrení  

- budú vydané úlohy na zameranie sa kontroly bezdomovcov pri kostole v Rači 

- kontrola prevádzkových časov podnikov Pri Šajbách sa pri danom podnete rieši 

a budú sa snažiť eliminovať nedodržiavanie prevádzkového poriadku.  
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Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal pozmeňovací 

návrh na doplnenie uznesenia predložený Mgr. Michalom Drotovánom, poslancom 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

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. 

Hlasovanie č. 4 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

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 najbližšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

           UZN146/05/04/16/P 

 

 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 10 0 1 1 

 

4.  Informácia o plnení uznesení 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 
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Diskusia: 

 Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

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 

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

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

a záväzkov k 31.12.2015 

  Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

 Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

 Uznesenie  

  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 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

12                        11                         0                     1 0 

 

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

protipožiarnych kontrol za rok 2015 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

      berie na vedomie 

 

správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych 

protipožiarnych kontrol za rok 2015 v predloženom znení. 

  

                  UZN 149/05/04/16/P 

Hlasovanie č. 8  

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

12                        12                         0                    0 0 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ 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 
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pozemkov za účelom uzatvorenia zmluvy o užívaní poľovného revíru v zmysle § 5 

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

                   UZN 150/05/04/16/P 

 

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

12                        10                         1                    1 0 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

 

Hlasovanie č. 10 o udelenie slova, p. Dušan Žitný 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

12                        12                         0                    0 0 

 

p. Dušan Žitný, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, položil otázku ohľadne možnosti 

ukladania separovaného odpadu pre obyvateľov zo širšieho okolia, v prípade ak 

uvedené kontajnerové stojisko bude uzamknuté pre konkrétnych obyvateľov.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že dnes sa rieši iba 

žiadosť o prenájom pozemku, aby sa mohlo uvedené stojisko zrekonštruovať. Ide 

o zberné miesto k príslušnému bytovému domu. Odporučil použiť iné miesta v rámci 

MČ určené na zber separovaného odpadu.  

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odporúča častejší cyklus zberu 

separovaného odpadu.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ 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 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. 
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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.  

                   UZN 151/05/04/16/P 

      

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava- Rača, uviedla, že na 

stretnutí s občanmi na poslaneckom dni prebehla diskusia a v súvislosti s ňou má 

nasledovné dotazy:  

1) dáva na vedomie, že v roku 2011 prebehla petícia občanov proti predaju a prenájmu 

Nemeckého kultúrneho domu,  

2) položila otázku, či boli oslovení aj vinári, ktorí nie sú v Račianskom vinohradníckom 

spolku, 

3) či sa eviduje dlh, ktorý má spoločnosť p. poslanca k MČ 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislav-Rača, položila otázku, či bola 

dostatočne propagovaná možnosť prenájmu voľných pivničných priestorov aj iným 

podnikateľským subjektom.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril podporu 

uvedenej aktivite, ktorá povedie k oživeniu Nemeckého kultúrneho domu a slúži 

pôvodnému účelu. Požiadal o  doloženie investičného a podnikateľského plánu do 

podpisu zmluvy na uvedený priestor a požiadal, aby boli súčasťou nájomnej zmluvy.  

Žiada prejednanie nájomnej zmluvy na MZ. Navrhuje, aby právne oddelenie pripravilo 

takú zmluvu, ktorá bude vypovedateľná, v lehote 6 mesiacov. V tomto zmysle predložil 

pozmeňujúci návrh uznesenia. 

Mgr. Lenka Plavuchová Antalová, poslankyňa MZ MČ Bratislava- Rača, uviedla, že 

by ocenila verejnú súťaž na uvedený priestor.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, doplnil, že žiadal zápisnicu zo 

zasadnutia Račianskeho vinohradníckeho spolku, kde je jasne deklarované, že nikto iný 

nemá záujem o uvedený priestor.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadrila názor, že 

je zásadne proti prenájmu priestoru na 30 rokov.  

 

 

 

Hlasovanie č. 12 o udelenie slova p. Žitný a p. Ščibrány 



9 
 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

p. Žitný, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že víta záujem Miloša Máťúša 

využívať priestor pivnice NKD na účel, na aký bol postavený a podporuje túto 

myšlienku s tým, že bude vykupovať hrozno od malých vinohradníkov z Rače. Súčasne 

uviedol, že nemá vedomosť o tom, že by niekto mal relevantný záujem o pivnice, 

vzhľadom na to, že p. Máťuš obrába najväčšiu rozlohu viníc.  

 p. Ščibrány, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že súhlasí uvedené priestory 

využívať, ale nesúhlasí s ich využívaním za uvedených podmienok.  

 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, reagoval že MČ neeviduje žiadny 

dlh voči spol. Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. Taktiež uviedol, že 

v prípade prenájmu časti pivnice p. Máťúšovi nepríde k zablokovaniu možnosti 

ďalšieho využívania voľného priestoru. Prenajímaný priestor je v časti, ktorý doteraz 

využívaný vôbec nebol. Súčasne uviedol, že ak má prísť k prenájmu uvedených 

priestorov, nech je to vinohradník, vinár od nás z Rače, nech ide o vinice v našej 

mestskej časti a priestor bude konečne využívaný na účel, na ktorý bol určený a 

postavený a hlavne pre obyvateľov mestskej časti.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol skrátenie nájmu 

uvedených priestorov podľa dohody poslancov.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku ohľadne 

návrhu p. Pajdlhausera (výkup od drobných pestovateľov a 6 mesačná výpovedná 

lehota), či je to pre p. Máťúša akceptovateľné.   

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že dlhodobý prenájom je 

pre neho kľúčový v súvislosti s podpísaním nájomnej zmluvy. Navrhol skrátenie doby 

nájmu, ale nesúhlasí so 6 mesačnou výpovednou lehotou.  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež prezentoval svoj názor, že 

malý pestovatelia hrozna nemajú odbyt svojej úrody a tak vinohrady pustnú. Víta snahu 

p. Máťuša k revitalizácii a obnove vinohradov, a že Rača zostane aj naďalej 

vinohradníckym regiónom.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, súhlasí s využitím priestorov 

NKD na účely, na ktoré boli postavené. A žiada poslancov, aby našli riešenie na 

využívanie celého objektu NKD.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje stiahnuť bod 

č. 9 z dnešného rokovania, dohodnúť sa na podmienkach a následne kvalitne hlasovať.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uvítal by signál od zastupiteľstva, 

či je vôľa uvedené priestory prenajať alebo nie.  

 Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, k celej záležitosti sa vyjadril 

opätovne a uviedol, že mu záleží na vinohradoch. Spolu s vinohradníckym spolkom 

dávajú dokopy vinohrady, o ktoré ľudia nemajú záujem a uvedené vinice chce obrábať. 

A preto z kapacitných dôvodoch potrebuje väčšiu pivnicu za účelom zrenia 

a skladovania vína. Žiada podporu poslancov, aby bolo zachované vinohradníctvo 

v Rači a s tým aj súvisí prenájom pivnice.  

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku na 

p. Pajdlhausera, ohľadne dĺžky výpovednej lehoty nájomnej zmluvy 6 mesiacov.  

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, zopakoval, že nie je pre neho 

akceptovateľná 6 mesačná výpovedná lehota.  
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Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, žiada, aby zmluva bola 

vypovedateľná, bez ohľadu na to, aká dlhá výpovedná lehota tam bude uvedená. Aby 

nedošlo k tomu, že zmluva bude uzatvorená na 30 rokov a bude nevypovedateľná.  

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že v súvislosti s neistým 

podnikaním v oblasti vinohradníctva a prvotných vstupných investícií nemôže 

akceptovať výpovednú lehotu akúkoľvek. Môže akceptovať skrátenie doby nájmu na 20 

rokov.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o vyhotovenie 

ekonomického plánu, podnikateľskej vízie.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uvítal záujem o priestory 

pivnice pánom Máťušom a podporuje jeho myšlienku.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, plne súhlasí s názorom p. 

Drotována a taktiež podporuje návrh prenájmu pivničných priestorov pre p. Máťúša.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež súhlasí s názorom p. 

Drotována a víta iniciatívu p. Máťúša a plne ho podporuje.   

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, plne súhlasí s tým, že 

poľnohospodárstvo sa nedá ovplyvniť, akurát opätovne žiada spracovať finančný a 

podnikateľský plán.  

 

Hlasovanie č. 13 o udelenie slova p. Ščibrány 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 10 0 0 2 

 

p. Ščibrány, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor na prenájom časti 

pivničného priestoru a svoj nesúhlas s podmienkami prenájmu.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal pozmeňujúci 

návrh uznesenia predložený Ing. Róbertom Pajdlhauserom, poslancom MZ MČ 

Bratislava-Rača 

 

MZ MČ Bratislava-Rača požaduje: 

 

- znenie zmluvy doplniť o povinnosť p. Máťúša vykupovať hrozno od drobných 

pestovateľov  

- v zmluve zabezpečiť vypovedateľnosť zmluvy pri jej nedodržiavaní a to okamžite, 

pri iných dôvodoch, vypovedateľnosť 6 mesiacov  

- znenie zmluvy doplniť o stanovisko Račianskeho vinohradníckeho spolku  

- do podpisu zmluvy predložiť MZ podnikateľský a investičný plán NKD, jeho 

finančný rozsah a účel  

- odsúhlasený a podpísaný investičný a podnikateľský plán zapracovať do znenia 

nájomnej zmluvy 

- dobu nájmu skrátiť na 20 rokov  

 

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 3 4 4 1 

 

Návrh na zmenu uznesenia nebol prijatý 
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Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ 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. 

         

          UZN 152/05/04/16/P 

 

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

12                        9                         1                    1 1 

 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

p. Depeš, uviedol svoje námety a názory na činnosť MÚ MČ Bratislava-Rača, pochválil 

činnosť oddelenia životného prostredia a jeho úsek čistoty 

 

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

dotácie pre nasledovné organizácie: 

OZ Hudbou k srdcu     500,- € 
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     OZ Račiansky vinohradnícky spolok   400,- € 

    OZ ART VILLA RAČA    400,- € 

    OZ Klub železničnej nostalgie   500,- € 

    

      UZN 153/05/04/16/P 

 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

11                        11                         0                    0 0 

   

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia  

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,- € 

- 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,- € 

 

        UZN 154/05/04/16/P 

 

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 11  11 0 0 0 

      

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava-Rača 

       schvaľuje 
  

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

- Odyseus, občianske združenie    500,- € 

- Slovenský zväz invalidov  ZO Rača    350,- € 

- Mládež ulice, o. z.      750,- € 

 

         UZN 155/05/04/16/P 

 

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 dotácie pre: 

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

 na projekt Dúhová záhrada 

- Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie vo výške   400,00 €  

na projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA  

 

         UZN 156/05/04/16/P 

 

 

Hlasovanie č. 19 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 
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14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia 

 

Uznesenie 

  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 služieb 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 

Hlasovanie č. 20 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 8 1 2 0 

 

 

15.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016   

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. arch. Milan Andráš, PhD. prečítal návrh 

uznesenia 

 

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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Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

16. Interpelácie  

 

p. Gelingerová – žiada o možnosť 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 - žiada o informácie ohľadom budovy Domu služieb na Dopravnej ul.,  

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

Villa Vino Rača 

  

17.  Rôzne 

Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

- p. Fechter sa písomne vzdal činnosti v Komisii sociálnej a bytovej ako neposlanec ku 

dňu 31.3.2016 

- na MŠ Barónka prebiehajú rekonštrukčné práce 

- rekonštrukcia jedálne Plickova – otváranie obálok bude v stredu 6.4.2016 

- zajtra (streda 6.04.2016) bude ocenená primátorom Bratislavy Mgr. Tatiana Kizivatová, 

riaditeľka ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25. 

- zajtra (streda 6.04.2016) bude prebiehať na základných školách Testovanie 9 žiakov 9. 

ročníkov.  

- v piatok 15.4.2016 od 15,00 do 18,00 hod. a v sobotu 16.4.2016 od 8,00 do 12,00 hod. 

bude na v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a (ZŠ Komenského, ZŠ Tbiliská) 

zápis detí na povinnú školskú dochádzku. 

- od 18.04.2016 do konca apríla bude prebiehať v materských školách zápis do MŠ.  

 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, od občanov z Pieskovej 

dostal podnet, že sa stavia nejaký plot, múr na konci ulice Piesková.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, v súvislosti 

s plánovanou kolaudáciou amfiteátra položila otázku, kedy sa budú odstraňovať 

nedostatky, ktoré na uvedenej stavbe sú.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v súvislosti s rekonštrukciou 

zastávok MHD dostal informáciu, že by mal DP MB začať s ich opravami v priebehu 

apríla. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, pochválil organizáciu 

slávnostného podujatia ku Dňu učiteľov a požiadal, aby v budúcnosti boli na podujatie 

pozvaní aj pedagógovia zo základnej školy De La Salle.  

Požiadal o pomoc p. starostu ohľadne prechodu pre chodcov pri Drevone, ktorý je 

v rekonštrukcii.  

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača v súvislosti 

s nadstavbou bytového domu na Cyprichovej ulici dostal podnet od občanov, že je 

zničená zeleň, trávnik, aby pri kolaudácii bol trávnik daný do pôvodného stavu.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o zvýšenie kontroly 

státia áut na kruhovom objazde v Rači, mestskou políciou. 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, dala dotaz na opravu 

hracích prvkov na detskom ihrisku Sklabinská.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, podala dotaz ohľadne 

každoročnej revízie detských ihrísk. Taktiež upozornila na neupravené a neupratané 
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trávnaté plochy po stavebníkoch. Taktiež sa obyvatelia dopytujú na výberové konanie 

ohľadne bufetu v amfiteátri.  

 

       Hlasovanie č. 22 o udelenie slova p. Rybák 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

p. Martin Rybák, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, položil poslancom niekoľko otázok:  

MZ konané dňa 16.02.2016 bolo zrušené z dôvodu neuznášania schopnosti. Či boli 

neprítomní poslanci riadne ospravedlnení, podľa akého zákona bolo potrebné zvolať 

opätovnú voľbu kontrolóra MČ a či všetci poslanci, ktorí hlasovali za odzverenie 

pozemkov s istotou vedia, o aké pozemky išlo.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že všetci poslanci boli 

riadne ospravedlnení z neprítomnosti na MZ dňa 16.2.2016.  

            Poslanci JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič, a Mgr. Mário Khandl uviedli dôvod 

svojej neprítomnosti na MZ dňa 16.02.2016. 

 

      Hlasovanie č. 23 o opätovné udelenie slova p. Rybák 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 7 1 1 0 

 

p. Martin Rybák, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor ohľadne situácie 

a hlasovania vo veci zámeny pozemkov Radničné námestie.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odporučil p. Rybákovi, nech sa so 

všetkými otázkami obráti na neho prostredníctvom mailu, alebo na poslancov v rámci 

poslaneckých dní, resp. v bode vystúpenie občanov na MZ v čase od 17,30 – 18,00 hod.  

 

18.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

V Bratislave, 14. apríla 2016 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


