
 

 

 

 Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava - Rača zo dňa 27.10.2015  

  

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača konaného dňa 27.10.2015  

uznesenie č.  93 - 107 

  

 

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. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 

30.09.2015 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015  

6. Návrh na prenájom nebytového priestoru v suteréne bytového domu na Cyprichovej 

ulici 1-3 v Bratislave, vo výmere 5 m
2 

spoločnosti PIUS 90 spol. s.r.o., ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  

7. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte zdravotného strediska Tbiliská 

ulica /občianske zdruţenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency 

Medicine/ ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

8. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej 

časti Bratislava – Rača, pozemky registra „C“ KN parc. č. 4740, parc. č. 4741/4, parc. 

č. 4741/6, parc. č. 4741/9, parc. č. 4741/10 a parc. č. 4741/20 v k. ú. Rača, zapísaných 

na LV č. 3958  

9. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom 

ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí 

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

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku  

11. Návrh  na vymenovanie členov do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.  

12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015 

13. Interpelácie 

14. Rôzne  

17,30 – 18,00 hod. Vystúpenie obyvateľov 

15. Záver. 

 

Doplnenie programu o nové body: 

- bod č. 10 - Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia 

- bod č. 11. - Návrh na schválenie účasti MČ Bratislava –  Rača v projekte zameranom na 

predchádzanie  vzniku biologicky rozloţiteľných  odpadov formou domáceho 

kompostovania a schválenie spolufinancovania uvedeného projektu  

- bod č. 15 - Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností 

Doterajšie body č. 10 - 12 budú bodmi 12 – 14 a body 13 - 15 bodmi 16 - 18.                
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1.  Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 

 MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

       Zaradenie poslaneckého návrhu  

       Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností  

       do programu zasadnutia MZ ako bod č. 15. 

 

UZN 93/27/10/15/P 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača v doplnenom znení. 

  
         UZN 94/27/10/15/P 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava – Rača  

schvaľuje 

 

        návrhovú komisiu: Mgr. Mário Khandl, Ing. Miloslav Jošt 

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

   

         UZN 95/27/10/15/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  22.09.2015. 

         UZN 96/27/10/15/P 

 

4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača 

k 30.09.2015 

 MZ MČ Bratislava – Rača 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení príjmov  a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača    

k 30.9.2015 

          UZN 97/27/10/15/P 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015 

MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 
úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloţenom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,707.479.- 

€ a výška výdavkov rozpočtu je 9,597.479.- €. 

          UZN 98/27/10/15/P 
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6. Návrh na prenájom nebytového priestoru v suteréne bytového domu na 

Cyprichovej ulici 1-3 v Bratislave, vo výmere 5 m
2 

spoločnosti PIUS 90 spol. s.r.o., 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

prenájom časti nebytového chodbového priestoru v suteréne bytového domu na 

Cyprichovej ul.  1 - 3, vo výmere 5 m
2
 spoločnosti PIUS 90 spol. s.r.o., Cyprichova 1-3, 

831 54 Bratislava, IČO: 31328270, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, za cenu nájmu  15.- €/m
2
/rok na dobu neurčitú, z dôvodu, ţe v tomto priestore 

je umiestnené klimatizačné zariadenie patriace k prevádzke vo vlastníctve ţiadateľa, 

ktoré je v dotyku s nebytovým priestorom za podmienky, ţe: 

- ţiadateľ predloţí všetky potvrdenia v zmysle STN o bezrizikovosti prevádzky 

klimatizačných zariadení v daných priestoroch.  

          UZN 99/27/10/15/P 

 

7. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte zdravotného strediska Tbiliská 

ulica /občianske združenie Akadémia Urgentnej Medicíny – Academy of Emergency 

Medicine/  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

MZ MČ Bratislava – Rača 

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, na dobu neurčitú, z dôvodu rozšírenia 

spektra poskytovania zdravotníckych sluţieb v tejto lokalite, ako  prípad  hodný  

osobitného  zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 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 100/27/10/15/P 

 

8. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej 

časti Bratislava - Rača, pozemky registra „C“ KN parc. č. 4740, parc. č.  4741/4, 

parc. č. 4741/6, parc. č. 4741/9, parc. č. 4741/10 a parc. č. 4741/20 v k. ú. Rača, 

zapísaných na LV č. 3958  

MZ MČ Bratislava – Rača 

 

a)      nesúhlasí  
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s vrátením  zvereného majetku - pozemky registra „C“ KN parc. č. 4740 – záhrady vo 

výmere 1430 m
2
,  parc. č. 4741/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 662 m

2
,  parc. 

č. 4741/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 485 m
2
, parc. č. 4741/9 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 12 m
2
, parc. č. 4741/10 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 12 m
2
, parc. č. 4741/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m

2
, v  k. ú. 

Rača, zapísaných na LV č. 3958 do priamej  správy  hlavného  mesta SR Bratislavy 

 

                  UZN 101/27/10/15/P 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

 

b)      schvaľuje  

 

prenájom pozemkov - pozemky registra „C“ KN parc. č. 4740 – záhrady vo výmere 1430 

m
2
, parc. č. 4741/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

662 m
2
,  parc. č. 4741/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 485 m

2
, parc. č. 4741/9 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m
2
, parc. č. 4741/10 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 12 m
2
, parc. č. 4741/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere     

3 m
2
, v  k. ú. Rača, zapísaných na LV č. 3958, Spoločnosti pre rozvoj bývania, nezisková 

organizácia, Záporoţská 5, 851 01 Bratislava, IČO 36077780, za nájomné vo výške          

1.- EUR za celý predmet a celú dobu nájmu v trvaní 30 rokov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí.  

Dôvodom tohto postupu je verejný záujem, ktorým je výstavba nájomných bytov pre      

mladé rodiny, o prideľovaní ktorých bude v 50% bytov rozhodovať mestská časť 

Bratislava - Rača.  

 

                                                              Návrh uznesenia v predloženom znení nebol prijatý. 

 

                        

9. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. .../2015 o nájme bytov a prechodnom   

ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí 

MZ MČ Bratislava – Rača 

       súhlasí 

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ..../2015 o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jeho mestských častí s nasledovnými zásadnými 

pripomienkami: 

a) v § 1 ods. 3 vloţiť nové písmeno c), ktoré by znelo: 

„c) na nájom bytu,  ak povinnosť pridelenia bytu vyplýva z osobitného predpisu.
2
)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2) by znela: 
2
) § 712 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Doterajšie poznámky pod čiarou 2 aţ 10 označiť ako 3 aţ 11. 

b) v § 3 absentuje vymenovanie povinných príloh ţiadosti, ktoré preukazujú splnenie 

podmienok nájmu obecného bytu podľa § 4 

c) v § 3 ods. 8 stanoviť podmienky na pridelenie bytu primátorovi percentuálne alebo 

v absolútnych hodnotách,  

d) v § 4 ods. 1 úvodná veta je uvedený nesprávny odkaz na § 3 ods. 6 
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e) v § 4 ods. 1 písm. c) absentuje uvedenie rozhodného obdobia, v rámci ktorého sa bude 

skúmať výška príjmu a tieţ uvedenie hornej hranice príjmu, aký by mal mať maximálne 

ţiadateľ  

f) v § 9 ods. 1  sa na konci bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak mestská časť 

nemá účinné všeobecne záväzné nariadenie o nájme bytov zverených do správy, ktoré však 

nemôţe byť v rozpore s týmto nariadením“ 

g) v § 13 absentuje vymenovanie povinných príloh ţiadosti o prechodné ubytovanie, ktoré 

preukazujú splnenie podmienok pre poskytnutie prechodného ubytovania podľa § 14 

h) v § 14 ods. 6 za slovo „zamestnancom“ vloţiť slová „hlavného mesta, zamestnancom“ 

a slová „a) a b)“ nahradiť slovami „a), b) a e)“ 

i) § 16 ţiadame vypustiť 

j) vo VZN úplne absentuje právna úprava spôsobu vyhodnocovania ţiadostí o nájom bytu, 

spôsob určenia poradia ţiadateľov.  

                    UZN 102/27/10/15/P 

 

10. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa    

  VZN  hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie  

  ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

   

       súhlasí 

 

 s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. ..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečistenia ovzdušia   

 

                                                              Návrh uznesenia v predloženom znení nebol prijatý.    

                       

 

11. Návrh na schválenie účasti MČ Bratislava - Rača v projekte zameranom na 

predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho 

kompostovania  a schválenie spolufinancovania uvedeného projektu.  

       MZ MČ Bratislava – Rača  

      schvaľuje  

a) účasť MČ Bratislava - Rača v projekte zameranom na predchádzanie vzniku 

biologicky rozloţiteľných odpadov formou domáceho kompostovania, ktorý predloţí 

Zdruţenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci Operačného programu 

kvalita ţivotného prostredia na roky 2014 – 2020, prioritná os 1 „Udrţateľné 

vyuţívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry“; aktivita B „Príprava na opätovné pouţitie a zhodnocovanie so 

zameraním na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 

triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov“    a  

b)  5%- né spolufinancovanie  uvedeného projektu  v maximálnej výške  cca  20 000,-€. 

 

                              UZN 103/27/10/15/P  
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12. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho    

sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy pri zabezpečovaní verejného poriadku 

MZ MČ Bratislava – Rača  

      súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti 

hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pri 

zabezpečovaní verejného poriadku v predloţenom znení. 

                     UZN 104/27/10/15/P 

 

13. Návrh na vymenovanie členov do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 

      MZ MČ Bratislava – Rača  

      a) schvaľuje 

 

s účinnosťou k 01.12.2015 nasledovné zmeny v Dozornej rade spoločnosti Media Rača, 

spol. s r.o.:  

1. Odvolanie troch doterajších členov dozornej rady:  

 JUDr. Juraj Madzin, narodený          , bytom                    Bratislava, 

 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, narodená          , bytom             Bratislava,  

 Katarína Dobiášová, narodená          , bytom                    Bratislava. 

 

2. Menovanie troch nových členov dozornej rady: 

 JUDr. Juraj Madzin, narodený             , bytom                         Bratislava, 

 Mgr. Monika Luknárová,                     , bytom                          Bratislava, 

 Ing. Peter Pálka, narodený,                  , bytom                          Bratislava. 

 

b) poveruje 

 

starostu mestskej časti Bratislava – Rača Mgr. Petra Pilinského, aby s účinnosťou 

k 01.12.2015 v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné 

stanovenia Obchodného zákonníka, podal návrh na zápis uvedených zmien do 

Obchodného registra. 

                   UZN 105/27/10/15/P 

 

 

14.   Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015 
 MZ MČ Bratislava – Rača  

      berie na vedomie 

 

        informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015 

                   UZN 106/27/10/15/P 

 

 

15. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

hlavného mesta Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností 

MZ MČ Bratislava – Rača  

      nesúhlasí  
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s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. .../2015,  ktorým sa  mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností 

 

                   UZN 107/27/10/15/P 

 

 

16. Interpelácie 

 

p. Drotován  - ţiada informáciu ohľadom vedenia a napojenia inţinierskych sietí 

       projektov Rača Gate a Rača TOWER,   

p. Luknárová  - poţaduje informáciu o plnení jednotlivých poloţiek rozpočtu na rok 

      2015 pre kniţnicu Rača 

p. Gelingerová  - ţiada o moţnosť umiestnenia informačnej tabule pre obyvateľov na 

      MŠ Pri Šajbách 

 p. Gelingerová    - ţiada, aby zodpovedný pracovník za plánovanú rekonštrukciu MŠ Pri     

Šajbách informoval Radu školy o plánovanej rekonštrukcii  

p. Dobrotková  - ţiada informáciu, či bol uzatvorený Dodatok ku zmluve o nájme 

                 medzi MČ a Rodinným centrom Ráčik, o.z. 

 

17. Rôzne 

 

 

18. Záver 

 

Zástupca starostu Mgr. Rastislav Ţitný poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Bratislave,  6. novembra 2015 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin        Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


