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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 8.3.2016 

uznesenie č. 127 - 143 

 

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

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava – Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Mgr. Rastislav Ţitný 

Mgr. Michal Drotován 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Ing. arch. Milan Andraš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Ing. Miloslav Jošt 

Mgr. Mário Khandl 

Cyril Sekerka 

Miloš Máťúš 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava - Rača: 

Mgr. Monika Luknárová 

Ing. Peter Pálka 

 

 

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

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

 

Návrh na vypustenie bodu 14. v programe MZ MČ Bratislava – Rača  

Návrh podal Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava - Rača 

 

Hlasovanie č. 1 

 

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. Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača za rok 2015 

5. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Rača na obdobie 

2016 – 2022 

6. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2015 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 

delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam medzi jednotlivé mestské 

časti 

8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb Bratislava – Rača za rok 2015  

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 6 3 3 0 
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9. Návrh na zrušenie uznesenia (UZN 100/27/10/15/P) zo zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, konaného dňa 27.10.2015     

10. Návrh na prenájom miestnosti v KS Ţarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY CECH, 

Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30869234, 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  

11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/ 76 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 

17374/108 v prospech p. Petra Fica s manţelkou Oľgou, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) 

zákona č.138/1991 Zb. o majetku a obcí v znení neskorších predpisov 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

18,00 hod. Prerokovanie petície 

12. Petícia na podporu získania pozemkov od spoločnosti INTERCOM Development, 

s.r.o. na vybudovanie nového parku  

13. Informácia o verejnom zhromaţdení, ktoré  sa  konalo  dňa 15. 01. 2016  v zmysle 

VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaţdenia 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača s predmetom zhromaţdenia: Stavebné 

projekty spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., v oblasti 

ohraničenej ulicami Detvianska / Rustaveliho / Závadská / Púchovská   a ţiadosť 

obyvateľov predmetnej lokality proti odpredaju alebo výmene pozemku na parcele 

evidovanej v registri „C“, číslo parcely 674/9, číslo LV: 9856, v katastrálnom území 

obce Rača, Bratislava III, spoločnosti  INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, 

s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej právnickej osobe  

14.   Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy mestskej 

časti      Bratislava – Rača, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674/9, 674/43, 674/46, 

674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/208, 475/55, 683/12, 683/102, 

683/103, 686/5, 686/8, 686/9, 686/11, 738/6, 738/28, 738/37, 738/38, 738/107, 

738/108 a 1025/6 v k.ú. Rača, za účelom ich zámeny v kauze „Polyfunkčný súbor 

Rača - Rustaveliho“ 

15. Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku - komín, Kadnárova ul., ako prípad 

hodný    osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o 

majetku a obcí  v znení neskorších predpisov 

16. Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú. 

Rača v prospech FIESTA, s.r.o, Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava, IČO: 35 759 003, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

17. Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú. 

Rača v prospech Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o, Nálepkova 80, 900 27 

Bernolákovo,  IČO: 48 026 158 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 15.12.2015 

19. Interpelácie 

20. Rôzne  

21. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 
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        UZN 127/08/03/16/P 

  

Hlasovanie č. 2 

 

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: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Ing. Róbert Pajdlhauser 

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

   

UZN 128/08/03/16/P 

Hlasovanie č. 3 

 

 

3.  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. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava–Rača 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Rača zo dňa 15.12.2015.  

 

  UZN 129/08/03/16/P  

 

 

 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 9 1 2 0 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

4.  Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rača 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. 

 

Diskusia: 

 Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava–Rača  

 

           berie na vedomie  

 

správu o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2015 

        UZN 130/08/03/16/P 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdrţali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                     0 0 

 

5. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Rača na 

obdobie 2016 – 2022.  

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: 

 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača poloţil otázku, ţe či je 

potrebné opätovne podať prihlášku uchádzačov z minulého kola a z akého dôvodu.   

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača odpovedala, ţe je potrebné 

podať opätovne prihlášky, z dôvodu nového termínu vyhlásenia voľby miestneho 

kontrolóra.   

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe je potrebné opätovne 

zvoliť komisiu na otváranie obálok s podanými prihláškami a navrhol jej rovnaké 

zloţenie:  

predseda:   Mgr. Rudolf Ivičič, člen Mgr. Rastislav Ţitný, člen Mgr. Monika Luknárová 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poloţila 

otázku, o aký zákon sa opierame pri vyhlásení novej voľby kontrolóra s nutnosťou 

opätovne doloţiť všetky potrebné podklady.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu, odpovedala, ţe 

povinnosť vyplýva z § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení  

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe je potrebné, aby všetci 

uchádzači mali vedomosť o tom, ţe je nutné nanovo podať prihlášky do voľby 

miestneho kontrolóra.  
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Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poprosil aby boli všetci 

uchádzači z prvého kola oslovení a boli im podané všetky informácie ohľadne ďalšieho 

postupu podávania prihlášok a všetkých potrebných dokumentov.  

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona č. 377/1990 Z. z. 

o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov.  

A/ vyhlasuje  

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača na deň 19. apríla 2016 

 

B/ určuje 

podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – 

Rača nasledovne: 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

b) zoznam poţadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia  

- profesijný ţivotopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- písomný súhlas uchádzača k pouţitiu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 

účelom vykonania voľby  

c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená do podateľne miestneho úradu MČ Bratislava – Rača 

najneskôr 5. apríla 2016 do 12:00 hod. Na neskoro podané a neúplné ţiadosti sa 

nebude prihliadať. 

- doručenie prihlášky môţe byť vykonané poštou alebo osobne na adresu Miestny 

úrad mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava   

- obálka musí byť označená ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

d) pracovný pomer  

- je stanovený na plný úväzok v zmysle platného Pracovného poriadku Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava –Rača 

 

C/ zriaďuje 

komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie 

priloţených dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky 

vyhlásených volieb na funkciu miestneho kontrolóra v tomto zloţení: 

predseda:  Mgr. Rudolf Ivičič 

člen:  Mgr. Rastislav Ţitný 

člen:  Mgr. Monika Luknárová 

        UZN 131/08/03/16/P 
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Hlasovanie č. 6  

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdrţali sa Nehlasovali 

13                        11                         1                    1 0 

 

6. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ 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. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

 

schvaľuje 

 

 udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2015 nasledovným osobám: 

 p. Michaela Brchnelová  

 p. Renáta Fitošová  

 p. Alojz Khandl  

 p. Lucia Krajčovič  

 p. Martin Solotruk  

 p. Anna Welnitzová  

         UZN 132/08/03/16/P 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdrţali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                    0 0 

 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

týkajúceho sa delenia rozpočtových príjmov určených mestským častiam medzi 

jednotlivé mestské časti 

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: 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril názor, ţe 

nesúhlasí s predkladaným návrhom. 

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 
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súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 

91 ods. 1 písm. b) v nasledovnom znení:   

slová „sumu, čo spolu za tieto mestské časti tvorí jednu štvrtinu zo sumy, schválenej 

mestským zastupiteľstvom ako príspevok malým mestským častiam s tým, ţe ten 

nemôţe byť menší ako 3 % zo sumy pre mestské časti podľa tohto písmena a o túto 

jednu štvrtinu zníţi prídel pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petrţalka a 

Ruţinov pomerne podľa ich percentuálnych podielov uvedených vyššie,“  

sa nahrádzajú slovami 

„sumu z celkovej sumy 1.950 000,- eur na kalendárny rok, a o túto sumu zníţi prídel 

pre mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Petrţalka a Ruţinov pomerne podľa ich 

percentuálnych podielov uvedených vyššie,“. 

         UZN 133/08/03/16/P 

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 9 1 3 0 

 

 

8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb Bratislava – Rača 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. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadrila 

pochvalu pracovníkom sociálneho oddelenia za spracovanie materiálu Komunitného 

plánu sociálnych sluţieb.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava – Rača 

 

berie na vedomie 

 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mestská časť Bratislava – Rača               

za rok 2015 

         UZN 134/08/03/16/P  
 

Hlasovanie č.  9 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdrţali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                    0 0 

 

 

9. Návrh na zrušenie uznesenia (UZN 100/27/10/15/P) zo zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, konaného dňa 27.10.2015 
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 
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 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

 

ruší 

 

  uznesenie č. UZN 100/27/10/15/P v znení:  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu schvaľuje 

bezplatný prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 227 o  výmere 57,60 m
2  

v  zdravotnom stredisku na ul. Tbiliská 6 v Bratislave – Rači, pre občianske zdruţenie 

Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency Medicine, Pekníkova 11, 

841 02 Bratislava, IČO: 42364639, DIČ: 2024131285, z dôvodu rozšírenia spektra 

poskytovania zdravotníckych sluţieb v tejto lokalite a  zaistenia príjmov do beţného 

rozpočtu mestskej časti, 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 podmienok, ţe občianske zdruţenie Akadémie Urgentnej Medicíny:  

- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov miestneho úradu MČ Bratislava - 

Rača  v oblasti prvej pomoci;  

- ponúkne obyvateľom Rače moţnosť bezplatného merania vitálnych funkcií 

a konzultácií v stanovených dňoch; 

- zabezpečí kompletné bezplatné zdravotnícke zabezpečenie kultúrno-spoločenských     

a športových podujatí, organizovaných mestskou časťou Bratislava – Rača.  

 

         UZN 135/08/03/16/P 

        

 Hlasovanie č.  10 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

 13  12 0 0 1 

 

 

10.  Návrh na prenájom miestnosti v KS Ţarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY 

CECH, Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 30 869 234, 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. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 
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       schvaľuje 

 

prenájom miestnosti číslo 16, s rozlohou 11,44 m
2
, v KS Ţarnovická, Bratislava – 

Rača, PATCHWORKÁRSKEMU CECHU, Víťazná 17, 831 06 Bratislava, IČO: 

30869234, za cenu 1€/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou platenia energií, 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 

podpory a rozvoja činnosti PATCHWORKÁRSKEMU CECHU v MČ Bratislava – 

Rača, ktorý v rámci svojej aktivity zapája do svojej činnosti aj mladšie generácie, 

u ktorých sa týmto vytvára kladný vzťah ku kreatívnej tvorbe.   

         UZN 136/08/03/16/P 

 

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

 13  13 0 0 0 

      

11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/76 a podielu 1/24 na pozemku parc. 

č. 17374/ 108 v prospech p. Petra Fica s manţelkou Oľgou, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku a 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. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

       schvaľuje 

 

odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č.17374/76 o výmere 17 m
2
 a podielu 1/24 

na pozemku parc. č. 17374/108 o celkovej výmere 402 m
2
, vedené Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor, zapísané na LV č.1 pre k.ú. Rača v prospech ţiadateľov 

- manţelov Peter Fico  a Oľga Ficová, bytom Pernecká 3289/15, 841 05 Bratislava, za 

cenu 4.610.- €, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, po doručení súhlasu primátora, s nasledovnými 

podmienkami: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.6.2016 

- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

  oboma zmluvnými stranami. 

        UZN 137/08/03/16/P 

 

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

 13  12 1 0 0 

      

Bod č. 13 sa posúva pred bod č. 12, keďţe bod č. 12. Petícia na podporu získania 

pozemkov od spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. na vybudovanie parku 
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sa podľa rokovacieho poriadku MZ prerokováva v presne stanovený čas o 18,00 

hodine.   

 

13. Informácia o verejnom zhromaţdení, ktoré  sa  konalo  dňa 15. 01. 2016  v zmysle 

VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaţdenia 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača s predmetom zhromaţdenia: 

Stavebné projekty spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., 

v oblasti ohraničenej ulicami Detvianska / Rustaveliho / Závadská / Púchovská   a 

ţiadosť obyvateľov predmetnej lokality proti odpredaju alebo výmene pozemku 

na parcele evidovanej v registri „C“, číslo parcely 674/9, číslo LV: 9856, 

v katastrálnom území obce Rača, Bratislava III, spoločnosti  INTERCOM 

Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej právnickej osobe  

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

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

 

Diskusia: 

 

Hlasovanie č. 13 o udelenie slova p. Bielkovi a p. Marčanovi 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

V diskusii vystúpili: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadrila nespokojnosť  

nad spracovaním relácie v TV Bratislava z uvedeného verejného zhromaţdenia, kde sa 

občania nemali moţnosť vyjadriť na kameru. A taktieţ vyjadrila nespokojnosť so 

spracovaním článku v mesačníku Račiansky výber, ktorý ale urobil nápravu a uverejnil 

objektívny názor.  

  

p. Bielko, občan Závadskej ulice:  

Vyjadril názor a odprezentoval výsledky komisie, ktorá bola zostavená za účelom 

posúdiť výhodnosť zámeny pozemkov v lokalite stavby Radničného námestia. Uviedol, 

ţe bolo zámerne manipulované s faktami tak, aby zámena vyzerala pre mesto 

výhodnejšia. Komisia ale dospela k názoru, ţe zámena je pre mesto nevýhodná. Taktieţ 

uviedol, ţe do dnešného dňa nie je garancia, ţe ak dôjde k zámene, naozaj bude aj park 

vybudovaný. Komisia víta vybudovanie parku investorom, ale na vlastné náklady, po 

tom, čo výrazne zhoršil kvalitu bývania obyvateľom dotknutej lokality. Komisia 

odporúča poslancom MZ odloţiť alebo zamietnuť návrh na zámenu pozemkov za 

súčasných podmienok. Súčasne poţadujú aby investorovi neboli odovzdané parcely na 

zámenu parc.č. 674/147, resp. 674/9  a parc.č. 475/152  resp. parc.č. 475/55.  

 

p. Marčan, občan Závadskej ulice: 

Opätovne vyjadril svoj názor nad vzniknutou situáciou a problémom. Taktieţ ţiada 

poslancov MZ, aby hlasovali tak, aby sa pozemky, ktoré boli spomenuté vo vystúpení 

p. Bielka, nedostali do rúk developera.  

 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, k uvedenému bodu 

navrhol uznesenie v znení: MZ poţaduje  

a) odloţiť rozhodovanie o zámene, resp. vrátenie pozemkov mestu do času vyriešenia 

sporných otázok   
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b) ukladá starostovi rokovať so spoločnosťou INTERCOM Development s.r.o. za 

účelom dosiahnutia riadneho a právne vymoţiteľného záväzku spoločnosti 

INTERCOM Development s.r.o. vybudovať park v hodnote minimálne 100.000 

Eur do doby určenej podľa špecifikácie projektu, pod sankciou zmluvnej pokuty 

vo výške dvojnásobku uvedenej sumy.   

 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe poslanci MZ budú 

dávať mandát hlavnému mestu, ktoré jediné môţe posúdiť výhodnosť alebo 

nevýhodnosť zámeny pozemkov. Vypracuje si vlastné znalecké posudky. Kým 

magistrát spracuje materiál ohľadne zámeny pozemkov, dovtedy budú aj všetky 

výsledky z prešetrenia uvedenej stavby na Okresnej prokuratúre a na Štátnej stavebnej 

inšpekcii. Dnes tu ako poslanci MZ MČ Bratislava – Rača rozhodujú iba o tom, či tam 

bude stáť 8. poschodová budova, alebo park. Vyjadril pochopenie s obyvateľmi 

dotknutej lokality a chápe ich hnev, ale má obavy, ţe investorovi dôjde trpezlivosť a na 

predmetnej lokalite začne stavať, alebo ju predá inému investorovi.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril poďakovanie 

zástupcom OZ Priatelia Rače za námahu a energiu pri vypracovaní správy a pri riešení 

vzniknutej situácie. Pripojil dva postrehy, na ktoré by rád poznal odpovede. Boli 

vypracované 2 správy, kaţdá s inou finančnou stratou, medzi ktorými je veľký 

priepastný rozdiel. Akým spôsobom a prečo takýto veľký finančný rozdiel vznikol? 

Taktieţ vyjadril poľutovanie, ţe do dnešného dňa nebolo zorganizované stretnutie za 

účasti investora, zástupcov OZ a pána starostu s cieľom nájsť spoločné riešenie.           

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poloţila 

otázku, či je vôbec moţné realizovať takúto veľkú investíciu na nevysporiadaných 

pozemkoch. Taktieţ vyjadrila poľutovanie, ţe sa do dnešného dňa nikto dotknutým 

občanom neospravedlnil.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, ţe samozrejme 

investora vyzve, aby sa ospravedlnil dotknutým občanom za zdevastované ţivotné 

prostredie v okolí ich bývania, ak sám uzná za vhodné tak urobiť. K otázke 

vysporiadania pozemkov uviedol, ţe stavba má vydané právoplatné stavebné 

povolenie, ktoré bolo v minulosti aj preskúmavané odvolacím orgánom a na Okresnej 

prokuratúre. 

Ing. arch. Milan Andráš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poloţil otázku, ţe do 

akej miery má istotu, ţe park naozaj investor postaví na pozemku, na ktorý má vydané 

právoplatné stavebné povolenie.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, na stretnutí 

občanov a poslancov sa dozvedela, ţe na parc. č. 475/55  kde pôvodne bola zeleň, im  

chce investor vystavať kontajnerové stojisko. A s tým súvisí, ţe občania neveria 

investorovi, ţe keď sa tie pozemky zveria komukoľvek inému neţ mestu, ţe si s nimi 

bude majiteľ robiť čo uzná za vhodné.  

Ing. Milostav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poloţil otázku na Ing. arch. 

Virsíkovú, vedúcu stavebného úradu, akým spôsobom prebehne kolaudácia budov na 

nevysporiadaných pozemkoch.  

Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca stavebného úradu MČ Bratislava – Rača,  
odpovedala, ţe pri kolaudácii stavieb sa majetko-právne vzťahy neskúmajú a nie sú 

predmetom kolaudácie. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, prerušil bod rokovania a vyzval 

k bodu Vystúpenie občanov, v čase od 17,30 – 18,00 hod.: 
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p. Peráček, obyvateľ MČ, vyjadril názor ohľadne povinnosti postaviť park 

developerom. A pokiaľ pozemky nebudú odzverené mestu má váţnu obavu, ţe 

developer postaví na uvedených pozemkoch 8. podlaţnú budovu a nie park.   

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uţ niekoľko mesiacov sa 

snaţí pochopiť problém obyvateľov Závadskej. Zmysel vidí jednoznačne v zámene 

pozemkov, na ktorých vznikne park. Pokiaľ k zámene nedôjde, čo tým získajú 

obyvatelia? Nezískajú nič.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, nie ţe obyvatelia 

nezískajú nič, ale získajú 8. poschodovú budovu.  

p. Michal Krištofič, obyvateľ MČ, poloţil otázku na pána starostu, ţe spochybnil 

analýzu OZ Priatelia Rače a či druhá analýza je vypracovaná objektívne?  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe mesto Bratislava si 

vyhotoví svoj vlastný znalecký posudok, z ktorého bude vychádzať.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, situáciu vidí vypätú, 

a tým by chcela upriamiť pozornosť na návrh Michala Drotována, odloţiť tento bod 

a nájsť konsenzus s obyvateľmi dotknutej lokality.  

p. Tomáš Biazovský, občan MČ, informoval sa ohľadne petície, ktorá bola za 

postavenie parku, ako sa uvedená petícia riešila?  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, v rámci rokovacieho poriadku 

má prerokovanie petície presne stanovený čas, a to o 18,00 hod.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhol kompromisné 

riešenie, a to priamo parcely, ktoré sa dotýkajú Závadskej ul., ktoré sa stali predmetom 

pobúrenia občanmi Závadskej ul., aby boli z odzverenia vyňaté. Taktieţ uviedol, ţe by 

bol rád, aby sa rozhodovanie okolo parku posunulo ďalej.  

p. Marčan, občan MČ, opätovne sa prihlásil a v súvislosti s vyjadrením pána starostu 

na analýzu, ktorú vypracovalo OZ Priatelia Rače uviedol, ţe z čoho vychádzal starosta, 

keď MČ ţiadnu analýzu nemá a tú ich spochybnila. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, ţe MČ ţiadnu 

analýzu nemá a ani ju vypracovávať nebude, mesto si svoj znalecký posudok dá urobiť 

samo. A vychádzal z toho, ţe v analýze bolo pouţité ohodnotenie parciel pod 

parkovacími státiami dvakrát a vţdy s inou východiskovou cenou. Taktieţ tam boli 

spomenuté parcely, ktoré vôbec nesúvisia so zámenou pozemkov.    

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, za analýzu 

komisie OZ Priatelia Rače poďakovala a poţiadala starostu o otvorenie nových 

rokovaní na základe zistení z uvedenej analýzy, o vyjednávaní podmienok 

s investorom, aby podstatnou mierou prispel na zveľadenie MČ (napr. novej škôlky).  

 Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, ţe rokovanie otvoril 

pred 2 rokmi, na základe ţiadosti zo zastupiteľstva a z vyjednávaní vzišiel príspevok 

od jedného investora na infraštruktúru a škôlku 100.000 Eur a od druhého taktieţ 

100.000 Eur na nový park.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poloţil otázku či 

príspevok od Retkins nebol časovo viazaný na zmenu kotolne na byty v bytovom 

dome.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, starosta odpovedal, ţe nie.  

Miloš Máťúš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ak bude mať záruku, ţe park tam 

bude a všetky zmeny poţadované občanmi Závadskej budú zapracované, je ochotný 

dnes odsúhlasiť zámenu pozemkov a posunúť celú záleţitosť na mesto.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhuje urobiť 

prestávku a vytvoriť kompromisný návrh uznesenia.  

p. Komorník, INTERCOM Development, s.r.o., odprezentoval stanovisko developera 

k problematike zámeny pozemkov a výstavby parku. Ďalej uviedol, ţe v období 
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11/2014 keď sa s pánom starostom dohodli, ţe zrušia 8. poschodovú budovu a na jej 

mieste postavia park, vtedy na komisii ţivotného prostredia, výstavby, územného plánu 

a dopravy bol predloţený materiál ohľadne zámeny pozemkov a bol schválený 

všetkými členmi tej komisie. Túto informáciu bral ako súhlasnú zo strany MČ. Ďalej 

uviedol, ţe sú ochotní spraviť kompromis a zameniť pozemky tak, aby nebránilo 

vzniku nového parku, ktorý stále chcú postaviť.  

Mgr. Rastislav Ţitný, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poloţil otázku, ohľadne 

garancie postavenia parku. 

p. Komorník, INTERCOM Development, s.r.o., odpovedal, ţe je ochotný podpísať 

zmluvný záväzok viaţuci sa na postavenie parku.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poţaduje od 

investora ospravedlnenie obyvateľom za zdevastované bývanie.  

p. Komorník, INTERCOM Development, s.r.o., uviedol, ţe naozaj sa snaţia zlepšiť 

okolie bývania nielen dotknutým obyvateľom, ale aj obyvateľom celej Rače tým, ţe 

nepostavia 8. poschodový apartmán, ale park pre všetkých obyvateľov Rače.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, taktieţ poţiadala p. 

Komorníka o ospravedlnenie obyvateľom, je potrebné ukľudniť situáciu a posunúť sa 

niekam ďalej,  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe návrh uznesenia, 

ktorý majú poslanci na stole je práve o tom, ţe sa vyšlo v ústrety obyvateľom. Zároveň 

ako štatutár mestskej časti sa verejne sa ospravedlnil obyvateľom za situáciu vzniknutú 

výstavbou Radničného námestia. Ešte doplnil, ţe túto situáciu nezavinil, ale zdedil po 

svojom predchodcovi.  

p. Komorník, INTERCOM Development, s.r..o., uviedol, ţe všetkým obyvateľom, 

s ktorými sa stretol a komunikoval, sa osobne ospravedlnil.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal pozmeňovací 

návrh uznesenia predloţený Mgr. Michalom Drotovánom, poslancom MZ MČ 

Bratislava – Rača 

 

 

MZ MČ Bratislava – Rača poţaduje: 

 

a) odloţiť rozhodovanie o zámene, resp. vrátení pozemkov k projektu  Radničné 

námestie Rača do času doriešenia sporných otázok ekonomickej výhodnosti 

zámeru 

 

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 3 2 8 0 

    

Návrh na zmenu uznesenia nebol prijatý 

 

b) ukladá starostovi rokovať so spoločnosťou INTERCOM Development, s.r.o. za 

účelom dosiahnutia riadneho a právne vymoţiteľného záväzku spoločnosti 

INTERCOM Development, s.r.o. vybudovať park v hodnote minimálne 100 000,- 

€ do doby určenej, podľa špecifikácie projektu pod sankciou zmluvnej pokuty 

aspoň vo výške dvojnásobku uvedenej sumy. 
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Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 12 1 0 0 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

  

a)    berie na vedomie 

 

informáciu o verejnom zhromaţdení, ktoré  sa  konalo  dňa 15. 01. 2016  v zmysle 

VZN č. 2/2011 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaţdenia 

obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača s predmetom zhromaţdenia: Stavebné 

projekty spoločnosti INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, s.r.o., v oblasti 

ohraničenej ulicami Detvianska / Rustaveliho / Závadská / Púchovská   a ţiadosť 

obyvateľov predmetnej lokality proti odpredaju alebo výmene pozemku na parcele 

evidovanej v registri „C“, číslo parcely 674/9, číslo LV: 9856, v katastrálnom území 

obce Rača, Bratislava III, spoločnosti  INTERCOM Development, s.r.o. a Retkins, 

s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej právnickej osobe 

 

 

b)         ukladá 

 

starostovi rokovať so spoločnosťou INTERCOM Development, s.r.o. za účelom 

dosiahnutia riadneho a právne vymoţiteľného záväzku spoločnosti INTERCOM 

Development, s.r.o. vybudovať park v hodnote minimálne 100 000,- € do doby 

určenej, podľa špecifikácie projektu pod sankciou zmluvnej pokuty aspoň vo výške 

dvojnásobku uvedenej sumy.     

 

        UZN 138/08/03/16/P 
    

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 12 0 1 0 

 

 

12. Petícia na podporu získania pozemkov od spoločnosti INTERCOM Development, 

s.r.o. na vybudovanie parku 

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. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poloţil otázku, kto sú členmi 

petičného výboru  

p. Peráček, obyvateľ MČ, uviedol, ţe petícia vznikla na základe jeho podnetu 

a zástupcom petičného výboru je on sám 
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Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, uviedla, ţe 

všetci sú za to, aby sa detské ihrisko postavilo, tu ide o to, ţe to čo dostáva MČ od 

developera je málo.     

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

     berie na vedomie 

„Petíciu za získanie pozemkov od spoločnosti  INTERCOM Development, s.r.o. na 

vybudovanie nového parku a zastavenie ďalšej výstavby na Rustaveliho ulici na sídlisku 

Záhumenice“  

        UZN 139/08/03/16/P 

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

 

14. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverených do správy 

mestskej časti Bratislava – Rača, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 674/9, 

674/43, 674/46, 674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 674/62-98, 674/208, 475/55, 683/12, 

683/102, 683/103, 686/5, 686/8, 686/9, 686/11, 738/6, 738/28, 738/37, 738/38, 

738/107,738/108 a 1025/6 v k.ú. Rača, za účelom ich zámeny v kauze 

„Polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho“ 

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. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, predloţil návrh, aby zo 

zámeny pozemkov boli vyňaté pozemky s parc. č. 475/55, 475/152, 674/9.  

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

súhlasí 

 

s vrátením nehnuteľností zverených do správy mestskej časti Bratislava-

Rača, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 475/151, časť 674/43 vo výmere menšej o 

cca 21 m
2
 určenej geometrickým plánom, 674/46, 674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 

674/62-98, 674/144-146, 674/148, 674/149, 674/152, 674/153, 674/157-159, 674/161, 

674/163, 674/164, 674/165, 674/167, 674/168, 674/172, 674/173, 674/175, 683/12, 

683/202, 686/11, 686/30, 738/6, 738/28, 738/37, 738/38, 738/110, 738/112, 738/113-

115, 738/117, 738/119, 1025/12 v k.ú. Rača do priamej správy Hlavného mesta SR 

Bratislava, za účelom ich zámeny na vybudovanie oddychovej zóny v areáli 

„Polyfunkčný súbor Rača - Rustaveliho“ s podmienkami: 
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1. Súhlas s vrátením majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Rača je 

časovo obmedzený do 31.10.2016, dokedy musí dôjsť k podpísaniu zmluvy o zámene 

nehnuteľností medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a vlastníkom pozemkov 

ponúknutých na zámenu. V prípade, ţe zámenná zmluva nebude v uvedenom 

termíne  podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2.  V prípade uskutočnenia zámeny starosta mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 

do 31.12.2016 poţiada hlavné mesto SR Bratislava  o zverenie zamenených pozemkov 

do správy mestskej časti Bratislava-Rača. 

         UZN 140/08/03/16/P 

  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

13 11 0 0 2 

 

 

15.  Návrh na odpredaj neupotrebiteľného majetku – komín, Kadnárová ul., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku a 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. 

 

 Hlasovanie č. 19 o udelení slova p. Šuhaj a p. Bucková 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

Diskusia: 

 V diskusii vystúpili: 

 p. Šuhaj, občan MČ Bratislava – Rača vyjadril svoj názor na odpredaj komína a má 

váţne obavy, aby nedošlo k rozsiahlejšej výstavbe na danom pozemku ako uvádza 

budúci investor. V súčasnosti je to jedna z mála zelených plôch vyuţívaná obyvateľmi 

uvedenej lokality. Odpredajom tejto plochy by túto moţnosť obyvatelia stratili. Taktieţ 

by sa výrazne skomplikovalo parkovanie.  

p. Bucková, občianka MČ Bratislava – Rača, taktieţ sa jej nepáči zámer, ktorý má 

investor s uvedeným komínom a ţiada poslancov neodsúhlasiť takúto „bizarnú“ vec.    

 

 Hlasovanie č. 20 o udelení slova p. Joško 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

p. Joško, investor,  predstavil svoj zámer realizácie uvedenej stavby.   

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril názor, ţe 

uvedený objekt nie je vhodný umiestniť do danej lokality. Taktieţ nevidí záruku, ţe na 

uvedenom pozemku nevznikne iný projekt.   

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poţiadala starostu, ţe do 

budúcna chce mať na komisiách, ktoré predchádzajú MZ úplné a presné informácie 

s ďalším zámerom odpredaja majetku MČ. V tomto prípade, tieţ nedostali úplné 

informácie ohľadne účelu odpredaja komína.  
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Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, ubezpečil pani poslankyňu, ţe 

všetky materiály boli predloţené s úplnými informáciami potrebnými na ich 

prerokovanie.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, taktieţ sa mu myšlienka 

vyuţitia komína nepáči a nepodporuje ju. 

Ing. arch. Milan Andraš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, taktieţ vyjadril 

pochybnosti ohľadne návrhu projektu komína a tým celkové znehodnotenie lokality.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, jednoznačne 

vyjadrila nesúhlas a pohoršenie s uvedeným zámerom neupotrebiteľného komína.  

Mgr. Lenka Plavuchová Antalová, vyjadrila súhlas s názormi svojich kolegov.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uviedol, ţe predmetom 

rokovania na komisii, kde bol uvedený materiál predloţený bolo odpredaj nepotrebného 

majetku, komína, a nie súhlas so stavebným povolením.   

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

schvaľuje 

 

odpredaj neupotrebiteľného majetku – tehlový komín, pre TOP VISION, s.r.o., 

Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, IČO: 36 419 885, ako prípad hodný osobitného zreteľa      

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, za cenu 3.600.- €, z dôvodu vytvorenia nového športového 

vyţitia obyvateľov, za podmienok, ţe: 

  -   kúpna zmluva bude podpísaná do 30.6.2016 

  -  kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

      oboma zmluvnými stranami. 

 

 Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 2 8 2 0 

 

        Návrh uznesenia v predloţenom znení nebol prijatý 

 

 

16. Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc.č. 17366/4 

v k.ú. Rača v prospech FIESTA, s.r.o., Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava, IČO: 

35 759 003, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

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:  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, opätovne poţiadal, aby 

v takýchto prípadoch bola zabezpečená fotodokumentácia, ako uvedený objekt vyzerá.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, do budúcna 

odporúča spracovať manuál, ako má materiál, ktorý sa ide prerokovávať, vyzerať  
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Hlasovanie č. 22 o udelení slova p. Slaný 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

p. Slaný, zástupca firmy Fiesta, s.r.o., firma Fiesta v uvedených priestoroch podniká 

od roku 1998, ţiadosť o jej odkúpenie je podávaná opakovane. Poţiadal MZ, aby bol 

schválený jej odpredaj a tak mohol začať s rekonštrukciou uvedeného objektu, ktorý si 

vyţaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu.    

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poţiadal pána starostu 

o zámer predaja starých priestorov a kúpe nových priestorov. Poloţil otázku, prečo 

ideme predávať priestor s fungujúcimi sluţbami a fungujúcim nájomníkom. Rád by 

vedel účel vyuţitia finančných prostriedkov získaných z predaja nehnuteľností a aký je 

vzťah k pozemku, na ktorom je uvedená stavba. Poţiadal zapracovať do uznesenia, ţe 

sluţby, ktoré tam sú budú zachované po dobu 5 rokov a aby budova bola nescudziteľná 

taktieţ po dobu 5 rokov, pod zmluvnou pokutou 50.000,- Eur.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, súhlasí s doplnením uznesenia 

v prípade súhlasu záujemcu, v takom prípade návrh na zmenu uznesenia si osvojí. 

Ďalej uviedol, ţe naplánované sú kapitálové investície dosť veľkých objemov, tak 

peniaze budú vyuţité na rekonštrukciu a výstavby dvoch materských škôlok. Čo sa 

týka pozemku, informáciu ohľadne vlastníckeho vzťahu k pozemku nemáme, 

pravdepodobne patrí mestu.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

 MZ MČ Bratislava – Rača   

      schvaľuje 

odpredaj podielu ½ stavby súp.č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú Rača, v 

prospech FIESTA, s.r.o, Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava, IČO: 35 759 003, za cenu 

81.500.- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, po doručení 

súhlasu primátora, z dôvodu, ţe kupujúci je dlhoročný nájomca predmetných 

priestorov a v záujme zachovania prevádzky chce do budovy investovať vlastné 

finančné prostriedky, s nasledovnými podmienkami: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.6.2016 

- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 

 oboma zmluvnými stranami 

- kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho nescudziť a zachovať 

súčasnú prevádzku minimálne po dobu 5 rokov pod zmluvnou pokutou 

50 000,- €. 

UZN 141/08/03/16/P 

  

             Hlasovanie č. 23 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 
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17. Návrh na odpredaj podielu ½ stavby súp. č. 2454 na pozemku parc.č. 17366/4 

v k.ú. Rača v prospech Mäso-údeniny Achbergerová , s.r.o., Nálepkova 80, 900 27 

Bernolákovo, IČO: 48 026 158 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) 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. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia 

 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

      schvaľuje  

 

odpredaj podielu ½ stavby súp.č. 2454 na pozemku parc. č. 17366/4 v k.ú Rača 

v prospech Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o, Nálepkova 80, 900 27 Bernolákovo, 

IČO: 48 026 158, za cenu 81.500 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, po doručení súhlasu primátora, z dôvodu, ţe kupujúci je dlhoročný nájomca 

predmetných priestorov a v záujme zachovania prevádzky chce do budovy investovať 

vlastné finančné prostriedky, s nasledovnými podmienkami: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.6.2016 
- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy     

 oboma zmluvnými stranami 
- kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho nescudziť a zachovať 

súčasnú prevádzku minimálne po dobu 5 rokov pod zmluvnou pokutou 

50 000,- €. 

 

        UZN 142/08/03/16/P 

 

Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

 

18.  Informácia o vybavení interpelácie poslancov zo dňa 15.12.2015  

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, pani poslankyňa Mgr. Lenka Plavuchová Antalová prečítala 

návrh uznesenia 
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Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 15.12.2015 

        UZN 143/08/03/16/P 

 

Hlasovanie č. 25 

 

Prítomných Za Proti Zdrţali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

19.  Interpelácie  

 

 p. Dobrotková – ţiada o informáciu o moţnosti investora podieľať sa na výstavbe 

alebo financovaní MŠ v súvislosti s výstavbou RNR 

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

situácie v Bratislave 

 p. Dobrotková – ţiada o informáciu týkajúcu sa opravy komunikácie Popolná a jej 

zaradenie do plánu generálnej opravy 

 p. Dobrotková - ţiada o vytvorenie stojiska na triedený odpad na Alstrovej - 

Jurkovičovej 

p. Dobrotková - ţiada starostu, aby sa zasadil o odstránenie 2 ks mobilných WC na     

Kubačovej ul. na pozemku v správe hlavného mesta 

p. Gelingerová  - ţiada mestských poslancov o informáciu o riešení problému 

s pribúdajúcim počtom herní v Bratislave (otvorenie novej herne na Východnom) 

p. Gelingerová  - Ţiada o informácie a kópie dokladov spoločnosti Media Rača, s.r.o.      

(financovanie, účtovná závierka, mzdové náklady) 

p. Sekerka  –  Ţiada o informáciu o štádiu rozpracovania a realizácie nadstavby MŠ 

Pri Šajbách,  

p. Sekerka  –  Ţiada o informáciu o vlastníkovi budovy bývalý „Matador“ z dôvodu 

vyčistenia areálu 

p. Sekerka  - Ţiada informáciu o vlastníkovi budovy bývalý „Vojenský hotel“   

z dôvodu jeho ďalšieho moţného vyuţitia na penzión-hospic-školský internát, 

p. Sekerka  - Ţiada o informáciu pre obyvateľov Východného, aké je zabezpečenie 

v prípade „ekologickej havárie“ zo ţelezničných vagónov 

  

20.  Rôzne 
Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

 

- bolo ukončené VO na dodávateľa stavby rekonštrukcia MŠ ul. Barónka, zmluva je 

podpísaná, nadobudla účinnosť 5.3.2016, v stredu bude odovzdané stavenisko a začnú 

stavebné práce  

- počas jarných prázdnin bolo zariadenie z MŠ Barónka presťahované do MŠ na 

Gelnickej ul., kde boli v priestoroch telocvične vytvorené priestory pre deti. Náhradné 

priestory videla aj hygienička, ktorá vydala na toto riešenie súhlasné stanovisko. 

Spoločná prevádzka materských škôlok funguje zatiaľ bez problémov. 

- Naša ţiadosť o dotáciu na energetické úspory kuchyne s jedálňou na Plickovej ul. 

z Envirofondu nebola úspešná, takţe financovať ju budeme len z vlastných zdrojov, 

verejné obstarávanie uţ je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. 
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Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ţiada o vypracovanie 

uceleného prehľadu - tabuľky nájmov v nájomných priestoroch zdravotného strediska 

Tbiliská a Hubeného a KS Ţarnovická s uvedením výšky nájomného za m2. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, opätovne poţiadal 

o vysypanie chodníka na Novom záhone.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, v rámci jarnej brigády sa môţe 

uvedený chodník vysypať.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, rada by vyriešila 

situáciu s parkovaním pred kontajnerovými stojiskami na Východnom a to 

nakreslením zákazu státia pred uvedenými stojiskami.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, ţe ak chceme, aby 

porušenie zákazu státia bolo pokutované uloţením sankcie mestskou políciou, je 

potrebné, aby to bolo schválené na dopravnej komisii na magistráte.  

 

21.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

V Bratislave, 16. marca 2016 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


