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Zápisnica 

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 

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava – Rača: 

Mgr. Monika Luknárová 

Mgr. Rastislav Žitný 

Mgr. Michal Drotován 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Ing. arch. Milan Andraš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Ing. Peter Pálka 

Ing. Miloslav Jošt 

Mgr. Mário Khandl 

Cyril Sekerka 

Miloš Máťuš 

 

Ospravedlnená poslankyňa MZ MČ Bratislava - Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

 

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

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

 

Návrh na zmenu bodu 18.2. na bod 17.1. v programe MZ MČ Bratislava – Rača 

a na jeho prerokovanie v presne určenú hodinu: 

Návrh Mgr. Petra Pilinského, starostu MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na zmenu bodu 18.2. na bod 17.1. „Informácia o stave a napredovaní projektu 

športového areálu LBG aréna na Černockého ul.“ a na jeho prerokovanie v presne 

stanovenú hodinu o 18,00 hod.  

 

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 
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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 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 

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

Černockého ul. 

18. Rôzne 

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

pobytom v mestskej časti Bratislava – Rača 

  

    17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

19. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 

 

        UZN 108/15/12/15/P 

   

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: Mgr. Mário Khandl, Dagmar Gelingerová 

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

   

            UZN 109/15/12/15/P 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 
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Hlasovanie č. 2 

 

 

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, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

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  

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

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

  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, položil otázku ohľadne 

výpovednej lehoty zmluvy s TV Bratislava.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, že predpokladá, že 

zmluva má štandardnú 3 mesačnú výpovednú lehotu. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava–Rača  

 

           berie na vedomie  

 

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

        UZN 111/15/12/15/P 

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 
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Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        10                         0                     4 0 

 

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

2018. Stanovisko miestneho kontrolóra.  

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

Stanovisko k návrhu rozpočtu predniesol Ing. Peter Hargaš, kontrolór MÚ MČ 

Bratislava – Rača. 

Návrh rozpočtu predstavila Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

 

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača,  uviedol, že na športovej a kultúrnej 

komisii bolo prijaté stanovisko, že investícia 100.000 € na ihriská bude rozdelená 75.000 

€ na ihrisko do Krasňan a 25.000 € na ihrisko Sklabinská ( futbalovú časť a tenisovú 

stenu ) 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača odpovedala, že takéto 

rozdelenie nie je možné, z dôvodu, že najskôr bude potrebné doplatiť dodávku zo zmluvy 

uzatvorenej v r. 2015, ktorá sa nestuhne už v decembri realizovať. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača položil otázku, že z akého 

dôvodu bolo obstarávanie a uzatvorená zmluva neskoro. V rozpočte bolo 100.000 € na 

ihriská, teraz tam bude minutých oveľa menej a sa to celé presúva. Počítal, že 100.000 € 

pôjde na nové ihriská. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača odpovedala, že na oddelení 

ŽP nastali personálne zmeny a taktiež sa natiahlo aj obstarávanie a z toho dôvodu prišlo 

neskôr k uzavretiu zmluvy. Taktiež vždy trošku trvá kým na komisii príde k dohode, na 

ktorý účel, a ktoré ihrisko sa peniaze použijú a následne sa spracováva podklad pre 

verejné obstarávanie.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyslovil predpoklad, že 

k zvyšovaniu miezd úradníkov predchádzala analýza a dúfa, že zvyšovanie bude 

spravodlivé. Položil otázku ohľadne priorít výdavkov na rok 2016, či výdavky sú 

zoradené podľa priorít na realizáciu rekonštrukcií budov vo vlastníctve/správe MČ, tak 

ako je uvedené v materiáli a položil otázku na akom mieste je odkúpenie Novohorskej.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, že priority 

rekonštrukcie budov sú presne v poradí ako je uvedené v materiáli. A prvou prioritou je 

realizácia druhej splátky kúpnej ceny budovy na Novohorskej ulici.  

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

nesúhlasí so zatepľovaním strechy na budove Račianskej (Koloničovej) kúrie, pokiaľ nie 

sú s budovou žiadne ďalšie plány, žiaden zámer a má informáciu ohľadne predaja 

budovy. Taktiež víta myšlienku zvyšovania miezd zamestnancov úradu, ale žiada aby 

zvyšovanie miezd nebolo plošné ale individuálne.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odpovedal, že je zámerom 

postupovať pri zvyšovaní miezd práve u zamestnancov s nižším vymeriavacím 

základom. Predaj budovy Koloničovej kúrie je absurdný a zateplenie strechy je potrebné, 

aby sa ušetrilo na nákladoch pri vykurovaní budovy počas roka.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uviedol, že nevidí zmysel 

prezentácie MČ cez TV Bratislava a navrhuje presun financií na opravu ciest 

a komunikácií, bezbariérové prístupy, na šport a na opravu a údržbu detských ihrísk. 
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Taktiež vyjadril nespokojnosť s opravami ciest a komunikácií. Požaduje informáciu 

ohľadne plánu využívania Koloničovej kúrie. Návrh na zmenu položiek rozpočtu podal 

vo forme písomného návrhu na zmenu uznesenia. 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril názor, že 

Koloničovu kúriu treba predať a všetky investície a aktivity smerovať do Nemeckého 

kultúrneho domu a využívať ho naplno. Alebo zobrať úver a zrekonštruovať Nemecký 

kultúrny dom.  

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

je potrebný záujem o Koloničovu kúriu ako kultúrnu a historickú pamiatku a nesúhlasí 

s jej predajom.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, odpovedala, že berie na 

vedomie pozmeňovací návrh p. Drotována, bude potrebné hlasovať o ňom samostatne.  

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

celý MÚ by bolo vhodné presťahovať do Nemeckého kultúrneho domu.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, podotkol, že je potrebné 

najskôr zodpovedať otázku, aké dopady bude mať zníženie finančných prostriedkov v 

rozpočte na spoločnosť Media Rača. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, k otázke zrušenia Media 

Rača podotkol, že podporuje návrh p. Drotována o presune finančných prostriedkov.   

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal poslanecký návrh na 

zmenu uznesenia predložený Mgr. Michalom Drotovánom, poslancom MZ MČ 

Bratislava – Rača 

 

Presun financií – bežné výdavky 

Program 2.2.2 Prezentačné médiá/Media Rača        21.000,- € 

Program 7.2.1 Komunikácie – bežná oprava a celoročná údržba 

630 Bezbariérové prístupy      + 8.000,- € 

Program 9.3 Podpora športových klubov a organizácií  + 8.000,- €  

Program 11.5 Detské ihriská      + 5.000,- €  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        3                         2                     9 0 

      

Návrh na zmenu uznesenia nebol prijatý. 

 

Uznesenie 

  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.- € 
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c/ berie na vedomie 

 

návrh rozpočtu na obdobie 2017 – 2018. 

        UZN 112/15/12/15/P 

 

Hlasovanie č. 6 – bolo vyhlásené za neplatné 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        11                         2                    1 0 

 

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 

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. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača,  nevidí dôvod hlasovať o VZN 

a je proti hlasovaniu.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  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 

 

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        12                         2                    0 0 

 

 

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

Bratislava – Rača, konaného dňa 22.09.2015 

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

o nízkej obsadenosti polikliniky a navrhuje, aby v budúcnosti sa hovorilo o komplexnej 

situácii polikliniky z pohľadu nájmu k lekárom.  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril podporu myšlienke pani 

Dobrotkovej o nutnosti komplexného riešenia ZS. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  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 m2“ a slová „/spolu výmera 

53,04 m2/“ sa nahrádzajú slovami „/spolu výmera 49,04 m2/“ 

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 

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 1 0 

 

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

1/2012 o nájme bytov 

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 Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

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 m2 

manželom Eduardovi Imriškovi nar. 31.03.1970 a manželke 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 m2 

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 m2 
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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 

  
Hlasovanie č.  10 

  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 14

  

14 0 0 0 

 

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

bytov 
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 Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia.  

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje  

 

výmenu obecného nájomného bytu nasledovne: 

 

byt č. 49 na Podbrezovskej ul. č. 28/A, garsónka o výmere 22,22 m2 

za 

byt č. 42 na Žarnovickej ul. č. 1, 1 - izbový o výmere 38,07 m2 

 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 

         

 Hlasovanie č.  11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 14  14 0 0 0 

 

 

 Vystúpenie obyvateľov ( 17,30 – 18,00 hod.): 

 

pán Šimonič, občan MČ Bratislava – Rača, vyjadril svoj názor ohľadne fungovania 

FK Rača a žiada, aby sa MČ ako správca majetku pozemkov oň riadne starala 

a zveľaďovala svoj vlastný majetok.  

pán Ivan Vrana, občan MČ Bratislava – Rača,  položil otázku ohľadne napredovania 

projektu LBG aréna, v akom štádiu sa nachádza jeho výstavba a čo bráni výstavbe 

projektu športového komplexu.  

pán Tibor Hauser, konateľ spoločnosti LBG aréna, informoval poslancov, že celý tím 

LBG aréna pracuje na tom, aby športovisko vzniklo v Rači a slúžilo hlavne jej 

obyvateľom.  
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pán Hatina, konateľ spoločnosti LBG aréna, taktiež informoval poslancov, v akom 

stave sa nachádza celý projekt. Súčasne poprosil poslancov o pomoc pri dohode 

s klubom BMX, s ktorým sa dlhodobo nevedia dohodnúť o podnájomnej zmluve.  

pán Komorník, konateľ spoločnosti Intercom Development, prišiel predstaviť projekt 

vzniku nového parku s detským ihriskom.  

pán Depeš, občan MČ Bratislava – Rača, prišiel vyjadriť svoj názor na zlepšenie 

fungovania MČ a vyjadriť pochvalu pri rekonštrukcii ZŠ a MŠ v tomto roku.  

pán Múčka, obyvateľ Závadskej ul. MČ Bratislava – Rača, vyjadril pohoršenie 

a ľútosť nad situáciou vzniknutou v súvislosti s výstavou Radničného námestia, 

odstránenia zelene a parkovacích státí.  

pani Poláková, obyvateľka Závadskej ul., MČ Bratislava – Rača, prišla taktiež  

vyjadriť svoj názor ohľadne výstavby Radničného námestia, zlé parkovanie, hluk, 

prach.  

pán Petrík, obyvateľ Závadskej ul., MČ Bratislava – Rača, vyjadril svoj názor na 

výstavbu a porušovanie zákonov stavebníkom Intercom Development a Retkins, s.r.o.  

pani Szabová, obyvateľka Závadskej ul., MČ Bratislava – Rača, požiadala zástupcu 

firmy Intercom o jeho stanovisko k zámene pozemkov. Vyjadrila taktiež nespokojnosť 

nad celou výstavbou.  

pán Marčan a pán Mazúr obyvatelia Závadskej ul., MČ Bratislava – Rača, vyjadrili 

svoj názor na celý projekt Radničného námestia.  

pán Rabčan, zástupca BMX klub Rača, prišiel vyjadriť svoj názor ohľadne budúceho 

fungovania BMX klubu a LBG aréna. Vyslovil obavy o nebezpečnom vplyve výstavby 

LBG aréna na životné prostredie.  

 

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

ul.  

 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: 

 JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril svoj názor  ohľadne 

podpisu podnájomnej zmluvy LBG aréna s BMX klubom a vidí nutnosť stanovenia 

konečného termínu do konca roka 2015 pre jej konečné podpísanie a dohody medzi 

oboma subjektami.  

 Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril súhlas s názorom p. 

Madzina a taktiež vidí nutnosť stanovenia definitívneho termínu. Mrzí ho, že 

k obojstrannej dohode neprišlo a má obavy, že to bude mať konečný dosah na realizáciu 

celého projektu LBG aréna.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhuje dať ešte čas na 

dohodu a podpísanie podnájomnej zmluvy medzi oboma stranami a riešiť to až na 

nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, nevidí absolútne žiaden 

zmysel čakať a dávať čas na uzatvorenie dohody, ale jednoznačne vidí nutnosť posunúť 

celý projekt dopredu, aby nenastala situácia, že nepríde k jeho realizácii. Navrhuje 

pozmeňovací návrh uznesenia. 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, pochybuje o tom, že 

od začiatku bola snaha zachovať BMX klub. Má obavy, že všetko sa bude prispôsobovať 

cudziemu investorovi a nie našim klubom. Nie je proti výstavbe, ale cíti sa pod tlakom. 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, verejne vyhlásil opätovne 

obavy, že investor odíde a projekt sa nezrealizuje.  
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 Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, odpovedal, že áno treba 

stanoviť konečný termín na uzatvorenie dohody, navrhuje termín 12.1.2016.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, spomenul, že snaha 

koexistencie všetkých klubov tu vždy bola, ale je sklamaný, že situácia aj napriek 

pokročilému času sa nachádza v bude 0. Nie je presvedčený, že vypustenie podmienky 

uzavretia podnájomnej zmluvy bude mať nejaký dosah na posunutie celého projektu 

dopredu a prinesie želaný efekt a LBG aréna bude postavená. 

Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu MČ Bratislava – Rača, situáciu vidí tak, že tu 

ľudia môžu mať športovisko zadarmo a z dôvodu obštrukcií stojí celý projekt.  

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

mimoriadne miestne zastupiteľstvo a na ňom sa zaoberať podnájomnou zmluvou. 

K prednesenému podáva písomne pozmeňujúci návrh. 

 Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, chce opätovne vyzvať obidve 

strany k stretnutiu na komisii, pokiaľ nepríde ku kompromisu, potom sa bude rušiť 

uznesenie.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, vyjadril presvedčenie, že treba dať 

BMX klubu posledný termín na podpísanie zmluvy a vyvinúť tlak na BMX klub. 

Prehlásil, že ak príde k podpisu podnájomnej zmluvy do termínu určeného na podpis 

uznesení, doplnené uznesenie nepodpíše. 

  

Hlasovanie č. 12 o udelení slova p. Rapčanovi a p. Hatinovi 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13

  

12 0 0 1 

 

p. Rapčan, zástupca BMX klubu, vyjadril názor, kde vidí nesúlad z pohľadu životného 

prostredia a výstavby LBG aréna a názor na fungovanie BMX klubu v súvislosti 

s výstavbou LBG aréna. 

p. Hatina, zástupca LBG aréna, zástupcom LBG aréna je nesmierne ľúto, že projekt 

stagnuje, že stále hľadajú cestu k uzatvoreniu dohody s BMX klubom, ktorá im ako 

jediná chýba, aby sa celý projekt posunul do ďalšieho štádia.   

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, má obavy, ak tento investor odíde, 

tak tu žiadne športovisko nebude.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal poslanecký návrh na 

doplnenie uznesenia predložený JUDr. Jurajom Madzinom, poslancom MZ MČ 

Bratislava – Rača 

 

Doterajší návrh uznesenia navrhujem označiť ako písmeno a) a vložiť nové písmená b) 

až d) v znení: 

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 
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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, že 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).“. 

    

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  8 1 4 0 

 

                                                                               Návrh na doplnenie uznesenia bol prijatý. 

 

O podanom pozmeňujúcom návrhu uznesenia poslanca Pajdlhausera sa nehlasovalo 

z dôvodu, že prijatý pozmeňujúci návrh ho vylúčil. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia  

Návrh uznesenia  

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, že existujúca BMX dráha zostane 

zachovaná“,  

 

d) súhlasí 
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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 

 

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  8 1 4 0 

 

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

bytov 

 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 Dagmar Gelingerová  prečítala návrh uznesenia 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

       schvaľuje 

 

         pridelenie obecných  nájomných bytov  nasledovne:  

 

a) byt č. 61, na Žarnovickej ul. č. 1, Bratislava, 1 – izbový byt o rozlohe 38,07 m2                                             

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 m2 

      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 

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  13 0 0 0 

      

Zaradenie nového bodu mimo schváleného programu - doplnenie programu o  návrh 

poslanca Michala Drotována:  
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Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača. 

 

Návrh na zvolanie Zhromaždenia obyvateľov Mestskej časti  Bratislava – Rača podľa 

VZN č. 2/2011 

 

 Dolepodpísaní poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača podľa § 2 ods. 2 písm. 

a) VZN č. 2/2011 požadujú zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti 

Bratislava – Rača.  

 Podľa §3 ods. 3 navrhujú prijať uznesenie v tomto znení: 

A: Miestne zastupiteľstvo  Bratislava – Rača zvoláva v zmysle ustanovení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2011 z 20.9.2011 o podmienkach organizovania 

a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov MČ Bratislava – Rača zhromaždenie 

obyvateľov,   

 

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

 

C: Miestom zhromaždenia obyvateľov je KS Žarnovická 

 

 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 žiadosť 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. alebo Retkins, s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej právnickej 

osobe.  

 

E: Osobou poverenou vedením zhromaždenia je Monika Luknárová. 

 

Dolepodpísaní poslanci: Milada Dobrotková, Miloslav Jošt, Michal Drotován, Robert 

Pajdlhauser, Monika Luknárová, Dagmar Gelingerová, Mário Khandl. 

V Bratislave dňa 15.12.2015 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

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

o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov MČ Bratislava 

– Rača zhromaždenie obyvateľov,   

 

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

 

 

C: Miestom zhromaždenia obyvateľov je KS Žarnovická 

 

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 žiadosť obyvateľov predmetnej lokality 

Proti odpredaju alebo výmene pozemku na parcele evidovanej v registri „C“, číslo parcely: 
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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 zhromaždenia je Monika Luknárová. 

 

        UZN 119/15/12/15/P 

 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  11 2 0 0 

 

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

Černockého ul. Futbalovému klubu Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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, potrebuje informáciu, či 

FK Rača súhlasí so zverením pozemkov pod futbalovým štadiónom,  

 

Hlasovanie č. 17 o udelenie slova p. Borisovi Šimoničovi, p. Radovi Šimoničovi a p. 

Kovačičovi 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  13 0 0 0 

 

p. Boris Šimonič, zástupca FK Rača, predstavil myšlienku komplexného športového 

areálu, ktorý by mali záujem postaviť 

p. Šimonič Rado, zástupca FK Rača, problém okolo LBG aréna, BMX klubu a FK Rača 

vidí v tom, že nebola vypracovaná komplexná štúdia, ako by mal celý areál vyzerať. 

Vyjadril svoj názor ohľadne štúdie nového komplexu FK Rača a zverenia pozemkov pod 

ihriskom FK Rača.  

p. Branko Kovačič, zástupca FK Rača, vyjadril podporu svojich kolegov.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uviedol, že nesúhlasí s postavením 

nových budov v rámci areálu FK Rača tak, ako je to nakreslené v projekte, ktorý si dali 

vypracovať.  

 Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, podotkla, že je z celej 

situácie, ktorá tam nastala, zmätená.    

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, problém vidí, že 

pozemky sa dávajú iba pod telesom budovy a pod telesom štadióna, nie je priestor na 

vybudovanie obslužných zariadení. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, že jeho prvoradým cieľom 

je umožniť klubu, aby si mohol žiadať o dotácie zo SFZ, ktoré budú využité iba na 

zlepšenie športovej infraštruktúry.   

 

Hlasovanie č. 18 o udelenie slova p. B. Šimoničovi  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  12 0 0 1 
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p. Šimonič, zástupca FK Rača, uviedol, že majú jednoznačný záujem o prenájom 

uvedených pozemkov pod ihriskom a budovou šatní a zázemia, že FK Rača bude vždy 

konať v súlade s MČ Rača.  

 

Hlasovanie č.  19 o udelenie slova p. Kovačičovi 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  12 0 0 1 

 

p. Branko Kovačič, zástupca FK Rača, objasnil situáciu ohľadne budov, ktoré by mali 

stáť na pozemkoch, o prenájom ktorých by mal FK Rača tiež záujem.  

 

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uviedol, že jeho vízia je, aby na 

pozemkoch bolo ihrisko a nie sídlo SFZ.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, uviedla, že ak 

správne pochopila, tak FK Rača chce aj iné pozemky, pretože na činnosť, ktorú robia 

potrebujú aj iné priestory - pozemky na to, aby vytvorili infraštruktúru, ktorá im bude 

pomáhať pri činnosti klubu. Navrhuje ďalej rokovať s FK Rača.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, požiadal o doplnenie 

uznesenia o bod b), ku ktorému dala odporúčacie stanovisko finančná komisia. Návrh 

na doplnenie uznesenia predložil písomne. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, uviedol, že prioritou je 

odsúhlasenie prenájmu pozemkov pod telesom ihriska a budovy a ďalej na ďalších 

komisiách a stretnutiach sa budú riešiť pozemky priľahlé, ale zásadne nesúhlasí, aby 

tam bol vybudovaný celý administratívny komplex pre SFZ alebo parkovací dom.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril, že je potrebné 

schváliť to, čo potrebuje FK Rača na to, aby mohla čerpať dotácie z SFZ a ak vznikne 

potreba postaviť administratívu, tak sa to bude riešiť následne.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, dáva návrh, aby starosta zvolal 

futbalovú komisiu a tam sa rozhodne o ďalšom postupe FK Rača.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal pozmeňovací návrh na 

doplnenie uznesenia predložený  Ing. Róbertom Pajdlhauserom, poslancom MZ MČ 

Bratislava – Rača 

 

MZ MČ Bratislava – Rača 

      b) schvaľuje 

 

   prenajať odčlenené pozemky z vonkajšej strany oválu na 3 roky, cena nájmu 1,- € za   celé 

obdobie a predmet nájmu, za podmienky, že realizácia zastavovacej štúdie (konkrétnych 

športovísk a s nimi súvisiacich zariadení) bude podliehať schváleniu v MZ (pozemky 

1511/205, 207, 206, 208, 209, 1511/156). 

 

Hlasovanie č. 20  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  6 3 4 0 

 

           Návrh na doplnenie uznesenia nebol prijatý 
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Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

schvaľuje 

 

prenájom pozemkov v zmysle zhotoveného odčleňovacieho geometrického plánu, parc. 

č. 1511/1 ostatné plochy, vo výmere 12187 m2, parc. č. 1511/161 ostatné plochy, vo 

výmere 7282 m2 a parc. č. 1512/1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1058 m2 

občianskemu združeniu 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 

Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  13 0 0 0 

 

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

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

Materiál uviedol Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MÚ MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  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 
        

Hlasovanie č. 22 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 2 

 

13. 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: 
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Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala 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 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 požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia  

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu 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 1. februára do 16:00 hod. Na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude 

prihliadať. 

- doručenie prihlášky môže 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 priložených 

dokladov a príloh a pre vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb 

na funkciu miestneho kontrolóra v tomto zložení: 

predseda Mgr. Rastislav Žitný  

člen  Mgr. Rudolf Ivičič 

člen  Mgr. Monika Luknárová 

 

        UZN 122/15/12/15/P  
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Hlasovanie č. 23 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

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

Rača  

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 Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  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  

  

Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

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  

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 Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

  

a) schvaľuje 

 

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

na  rok 2016 

 

b) berie na vedomie 
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 plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi Mestskej časti Bratislava 

-  Rača na rok 2016 

 

          UZN 124/15/12/15/P  

 

Hlasovanie č. 25 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

16.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015 

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   

nespokojnosť s vybavením interpelácie.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

berie na vedomie 

 

 informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 27.10.2015 

 

          UZN 125/15/12/15/P 

  

Hlasovanie č. 26 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 1 0 0 

17.  Interpelácie  

 

     p. Luknárová –  Žiada 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 

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

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

 

 Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 
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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 

     
Hlasovanie č. 27 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

 

- zmluva na kúpu budovy a pozemku na Novohorskej ul. bola podpísaná 

- pripravujú sa podklady do dvojjazyčnej knihy o Rači /obnovené vydanie knihy z r. 

2014/ - pripomienky a korekcie treba zasielať p. Debnárovej do 15.2.2016 

- základné a materské školy spracovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 

jednotlivých škôl za školský rok 2014/2015, ktoré boli prerokované na zasadnutiach 

rád škôl,  v októbri 2015 bola vytvorená sumárna správa, ktorá je zverejnená na 

www.raca.sk v sekcii „Školstvo“.  

 

Poslynkyňa Luknárová,  vyslovila požiadavku na  označenie  motorových vozidiel 

mestskej časti. Žiada o informáciu, aký efekt malo zvyšovanie zákonných poplatkov za 

školský klub.  

 

           Poslanec Jošt, navrhuje, aby sa opätovne zanalyzovala činnosť Media Rača.  

 

           Poslankyňa Gelingerová, upozornila na zlý stav budovy Dopravná 1.  

 

Poslankyňa Dobrotková, žiada o odstránenie dvoch mobilných záchodov na 

Kubačovej ulici.  

 

Poslanec Madzin sa dopytoval ohľadom opravy schodov na Albánskej ul. 

 

Poslanec Jošt požiadal o doplnenie úsekov komunikácií do plánu zimnej údržby. 

 

19.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

 

 

 

http://www.raca.sk/
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V Bratislave, 21. decembra 2015 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


