
 

 

 

 Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava - Rača zo dňa 15.12.2015  

  

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača konaného dňa 15.12.2015  

uznesenie č.  108 - 126 

  

 

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

 

Program  

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2016 

5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018.  

Stanovisko miestneho kontrolóra 

6. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rača č.  ...../2015 

z 15. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava - Rača č. 

7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

7. Návrh na zrušenie uznesenia (č. UZN 80/22/09/15/P) zo zasadnutia MZ MČ Bratislava 

– Rača, konaného dňa 22.09.2015 

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

o nájme bytov 

9. Návrh na výmenu obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme  bytov 

10. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme 

bytov 

11. Návrh na prenájom pozemkov pod futbalovým štadiónom a budovou na Černockého 

ul. Futbalovému klubu Rača, ako prípad  hodný osobitného zreteľa 

12. Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rača k 30.11.2015 

13. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača na obdobie 

2016 - 2022 

14. Návrh termínov plánu sobášnych dní v roku 2016 na Matričnom úrade MČ 

Bratislava - Rača 

15. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava - Rača na rok 2016, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi 

mestskej časti 

16. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015 

17. Interpelácie 

18. Rôzne 

 18.1.  Informácia o bezplatnej právnej poradni pre  občanov s trvalým alebo prechodným  

pobytom    v mestskej časti Bratislava – Rača 

 18.2. Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na 

Černockého ul. 

  

    17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

 

19. Záver. 

 

Bod 18.2. bude prerokovaný ako bod 17.1. o 18.00 hod. 
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1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 

 MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača  

  
        UZN 108/15/12/15/P 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava – Rača  

schvaľuje 

 

        návrhovú komisiu:  Mgr. Mário Khandl, Dagmar Gelingerová 

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

   

        UZN 109/15/12/15/P 

3.    Informácia o plnení uznesení 

 MZ MČ Bratislava – Rača 

          berie na vedomie 

 

 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača   

zo dňa  27.10.2015. 

        UZN 110/15/12/15/P 

  

4. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2016 

 MZ MČ Bratislava – Rača  

     berie na vedomie 

 

finančný plán Media Rača, spol. s r.o. na rok 2016. 

        UZN 111/15/12/15/P 

 

 

5. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018. 

Stanovisko miestneho kontrolóra 

MZ MČ Bratislava – Rača  

    a/ berie na vedomie 

 

stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača 

na rok 2016 a obdobie 2017 – 2018 

 

    b/ schvaľuje 

 

rozpočet  Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016, výška príjmov a výdavkov 

rozpočtu je 9,398.368.- € 

    

c/ berie na vedomie 

 

návrh rozpočtu na obdobie 2017 – 2018. 

        UZN 112/15/12/15/P 
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6. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rača č. ...../2015 

z 15. decembra 2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mestskej časti Bratislava – Rača          

č. 7/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

MZ MČ Bratislava – Rača  

     schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2015, ktorým  sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2012 o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  

 

        UZN 113/15/12/15/P 

 

 

7. Návrh na zrušenie uznesenia (č. UZN 80/22/09/15/P) zo zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, konaného dňa 22. 9. 2015 

MZ MČ Bratislava – Rača 

      ruší 

 

uznesenie č. UZN 80/22/09/15/P v znení:  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu schvaľuje zmenu 

časti uznesenia číslo UZN 68/23/06/15/P nasledovne: 

a) vypúšťajú sa slová „a priľahlej čakárne o výmere 4,0 m
2
“ a slová „/spolu výmera 53,04 

m
2
/“ sa nahrádzajú slovami „/spolu výmera 49,04 m

2
/“ 

b) slová „1.9.2015“ sa nahrádzajú slovami „1.10.2015“ 

c) slová „31.8.2020“ sa nahrádzajú slovami „30.9.2020“. 

        UZN 114/15/12/15/P 

 

 

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

o nájme bytov   

       MZ MČ Bratislava – Rača 

       schvaľuje 

        pridelenie obecných  nájomných bytov nasledovne:  

 

a) byt č. 6, na Mudrochova ul. č. 13, 3 – izbový byt, rozloha 66,49 m
2
 

manţelom Eduardovi Imriškovi nar. 31.03.1970 a manţelke Kristíne nar. 11.06.1974, 

trvale bytom  Stupavská 53, 831 06 Bratislava  

na dobu určitú, 1 rok od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

b) byt č. 1, na Kafendova  ul. č. 2, 1- izbový byt, rozloha 29,38 m
2
 

pani Andrei Rybárovej nar.02.11.1990, trvale bytom  Dopravná 1, 831 06 Bratislava  

na dobu určitú, 1 rok od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

c) byt č. 42, na Závadská ul. č. 20, 1 – izbový byt, rozloha 37,99 m
2
 

pani Ingrid Humlovej nar.19.9.1971, trvale bytom Bratislava - Rača,  

na dobu určitú, 1 rok od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 

        UZN 115/15/12/15/P 
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9. Návrh na výmenu obecného nájomného  bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov 

 MZ MČ Bratislava – Rača  

     schvaľuje 

 

výmenu obecného nájomného bytu nasledovne: 

 

byt č. 49 na Podbrezovskej ul. č. 28/A, garsónka o výmere 22,22 m
2 

za 

byt č. 42 na Ţarnovickej ul. č. 1, 1 - izbový o výmere 38,07 m
2
 

 pre pani Zdenku Minarovičovú, nar.28.01.1973  trvale bytom Bratislava – Rača na  

dobu určitú, od 01.01.2016 do 29.02.2016. 

 

        UZN 116/15/12/15/P 

 

 

17.1. Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na     

Černockého ul. 

MZ MČ Bratislava – Rača 

a) berie na vedomie 
 

informáciu o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na 

Černockého ul. 

 

b) schvaľuje 

 

zmenu písmena a) uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 436/24/06/14/P zo dňa 

24.6.2014 v znení:  

- vypúšťajú sa slová „nájomca zachová v areáli Černockého v rámci prenajatých 

pozemkov jestvujúcu BMX dráhu,“,  

      

        c) splnomocňuje 

 

starostu MČ Bratislava – Rača na iniciovanie novelizácie uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1413/2014 zo dňa 30.01.2014 v znení 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného  mesta SR Bratislavy č. 1640/2014 zo dňa 

03.07.2014 v tom smere, aby boli v bode 3 podmienok zverenia pozemkov na 

Černockého ulici vypustené slová „s podmienkou, ţe existujúca BMX dráha zostane 

zachovaná“,  

d) súhlasí 

 

s uzavretím dodatku č. 1 ku zmluve o nájme pozemkov č. 53/2014 medzi mestskou 

časťou Bratislava – Rača a LBG aréna s.r.o., predmetom ktorého bude vypustenie 

právnej úpravy vo veci povinnosti LBG aréna s.r.o. zachovať BMX dráhu a uzavrieť 

zmluvu o podnájme pozemkov BMX dráhy s prevádzkovateľom BMX dráhy vrátane 

úprav s tým súvisiacich ustanovení zmluvy s termínom plnenia do 30 dní od schválenia 

zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy uvedeného 

v písmene c).“. 

        UZN 117/15/12/15/P 
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10. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme  

bytov 

         MZ MČ Bratislava – Rača 

 schvaľuje 

 

         pridelenie obecných  nájomných bytov  nasledovne:  

 

a) byt č. 61, na Ţarnovickej ul. č. 1, Bratislava, 1 – izbový byt o rozlohe 38,07 m
2                                            

 

Mgr. Hane Špalekovej nar. 20.04.1976  trvale bytom Cígeľská ul.č.4, Bratislava  

      na dobu určitú, 1 rok od 01.01.2016 do 31.12.2016   

 

b) byt č. 49 na Podbrezovskej ul. č. 28/A, garsónka o rozlohe 22,22 m
2
 

      pánovi Zoltánovi Horváthovi  nar. 11.01.1965  trvale bytom Kadnárova 96,     

      Bratislava  

      na dobu určitú, 1 rok od 01.01.2016 do 31.12.2016.   

        UZN 118/15/12/15/P 

 

 

Doplnenie bodu programu o  návrh poslanca Michala Drotována: 

 
Návrh na zvolanie Zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti  Bratislava – Rača 

podľa VZN č. 2/2011 

MZ MČ Bratislava – Rača 

 

A: Zvoláva v zmysle ustanovení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 z 20.9.2011 

o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaţdenia obyvateľov MČ Bratislava 

– Rača zhromaţdenie obyvateľov,   

 

      B: Stanovuje termín zhromaţdenia obyvateľov na 15.01.2016 od 18.00 hod.  

 

C: Miestom zhromaţdenia obyvateľov je KS Ţarnovická. 

 

D: Predmetom zhromaždenia sú stavebné projekty spoločnosti INTERCOM 

Development, s.r.o. a Redkins, 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.  

 

E: Osobou poverenou vedením zhromaţdenia je Monika Luknárová. 

 

UZN 119/15/12/15/P 

 

 

11. Návrh na prenájom pozemkov pod futbalovým štadiónom a budovou na Černockého 

ul. Futbalovému klubu Rača, ako prípad  hodný osobitného zreteľa     

MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 
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prenájom pozemkov v zmysle zhotoveného odčleňovacieho geometrického plánu, parc. 

č. 1511/1 ostatné plochy, vo výmere 12187 m
2
, parc. č. 1511/161 ostatné plochy, vo 

výmere 7282 m
2
 a parc. č. 1512/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1058 m

2
 

občianskemu zdruţeniu Futbalovému klubu Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava, 

IČO 31769756, na dobu určitú 30 rokov, cena nájmu 1 € za celé obdobie a celý predmet 

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

č. 138/1991 o majetku obcí, z dôvodu vytvárania podmienok na zabezpečovanie 

športovej činnosti obyvateľov. 

                                                                     UZN 120/15/12/15/P 

 
         

12.  Kontrolná činnosť miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača k 30.11.2015 

       MZ MČ Bratislava – Rača 

       berie na vedomie 

 

A. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly postupov mestskej časti Bratislava -  

Rača pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v rokoch 2013 a 2014 

B. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Kultúrneho strediska Impulz, 

Dopravná 22, Bratislava za roky 2013 a 2014. 

        UZN 121/15/12/15/P 

 

 

13. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rača na obdobie   

2016 - 2022 

        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 16. február 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  
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c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

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

najneskôr 1. februára do 16:00 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. Rastislav Ţitný  

člen  Mgr. Rudolf Ivičič 

člen  Mgr. Monika Luknárová. 

        UZN 122/15/12/15/P  

 

 

14.  Návrh  plánu sobášnych dní v roku 2016 na Matričnom úrade MČ Bratislava - Rača 

        MZ MČ Bratislava – Rača  

       schvaľuje  

 

 sobášne dni v roku 2016 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača nasledovne:    

23.1.2016, 13.2.2016, 12.3.2016, 9.4.2016, 30.4.2016, 14.5.2016, 28.5.2016, 11.6.2016, 

25.6.2016, 9.7.2016, 30.7.2016, 20.8.2016, 3.9.2016, 24.9.2016, 8.10.2016, 29.10.2016, 

12.11.2016, 17.12.2016.  

        UZN 123/15/12/15/P  

 

 

15. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti   

Bratislava - Rača na rok 2016, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi 

mestskej časti 

       MZ MČ Bratislava – Rača  

a) schvaľuje 

 

 plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava - Rača   

na  rok 2016 

 

b) berie na vedomie 

 

 plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi Mestskej časti Bratislava 

-  Rača na rok 2016. 

          UZN 124/15/12/15/P  
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16.   Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

  MZ MČ Bratislava – Rača  

      berie na vedomie 

 

 informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015. 

 

          UZN 125/15/12/15/P  

 

17. Interpelácie  

   p. Luknárová –  Ţiada o preverenie stavu majetku mestskej časti, ktorý je dlhodobo 

      prenajímaný. 

            

18.    Rôzne 

 

 

18.1. Informácia o bezplatnej právnej poradni pre občanov s trvalým alebo prechodným   

pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača 

         MZ MČ Bratislava – Rača 

       berie na vedomie 

 
          informáciu o bezplatnej právnej poradni pre občanov s trvalým alebo prechodným 

pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača. 

 

           UZN 126/15/12/15/P 

 

19.   Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Bratislave,  21. decembra 2015 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin        Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


