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Zápisnica zo zasadnutia MZ MČ Bratislava – Rača zo dňa 27.10.2015  

 

Zápisnica 

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 

 

 

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. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Dagmar Gelingerová 

Ing. Peter Pálka 

Ing. Miloslav Jošt 

Mgr. Mário Khandl 

 

 

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

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

 

Návrh na zaradenie nových bodov do programu MZ MČ Bratislava – Rača: 

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

Návrh na zaradenie nového bodu č. 10, „Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy 

č..../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2015 

o poplatku za  znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia“ 

 

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

Návrh na zaradenie nového bodu č. 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“ 

Návrh Ing. Róberta Pajdlhausera, poslanca MZ MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na zaradenie nového bodu 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.           

 Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

Schvaľuje 

zaradenie poslaneckého návrhu  



2 
Zápisnica zo zasadnutia MZ MČ Bratislava – Rača zo dňa 27.10.2015  

 

       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 

Hlasovanie č. 1 o návrhu Ing. Róberta Pajdlhausera, poslanca 

 

 

Hlasovanie č. 2 o návrhu Mgr. Petra Pilinského, starostu 

 

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 

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 m2 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 združenie Akadémie 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 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 
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 
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  

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

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015 

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 
16. Interpelácie 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 8 0 4 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 
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17. Rôzne  

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

18. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 

 

         UZN 94/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 3 

 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

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

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava–Rača 

 

schvaľuje 

 

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

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

   

            UZN 95/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 4 

 

 

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 Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava–Rača 

berie na vedomie 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Rača zo dňa 22.09.2015.  

 

            UZN 96/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 5 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

12 12 0 0 

 

 

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

Rača k 30.09.2015  

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

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

 

Diskusia: 

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 príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača 

k 30.09.2015 

 

            UZN 97/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 6 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na 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. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, položil otázku ohľadne 

príjmu finančných prostriedkov z ISRMO, či bude rozpočtovaná výška naplnená, alebo 

bude potrebná úprava na strane príjmov.   

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

v materiále ešte chýbajú dve platby, ktoré na účet prídu v októbri a plnenie bude 

o niečo málo nižšie ako je rozpočet.  

 

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

 

Uznesenie 
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  MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje  

 

úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 

9,707.479,- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,597.479,- € 

 

            UZN 98/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 7 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 12 0 1 

 

 

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

Cyprichovej ulici 1-3 v Bratislave, vo výmere 5 m2 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 

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, vyslovila 

procedurálny návrh, že ak MČ vstupuje do vzťahu s akoukoľvek spoločnosťou, 

navrhuje prikladať do materiálov výpis zakladacej resp. zriaďovacej listiny alebo výpis 

z Obchodného registra.  

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom časti nebytového chodbového priestoru v suteréne bytového domu na 

Cyprichovej ul. 1-3, vo výmere 5 m2 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,- €/m2/rok na dobu neurčitú, z dôvodu, že v tomto 

priestore je umiestnené klimatizačné zariadene patriace k prevádzke vo vlastníctve 

žiadateľa, ktoré je v dotyku s nebytovým priestorom za podmienky, že: 

- Žiadateľ predloží všetky potvrdenia v zmysle STN o bezrizikovosti prevádzky 

klimatizačných zariadení v daných priestoroch.  

 

            UZN 99/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 8 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 12 0 1 
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7. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte zdravotného strediska 

Tbiliská ulica /občianske združenie Akadémie 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 

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 MČ Bratislava – Rača, položil otázku ohľadne platby za 

služby spojené s užívaním nebytového priestoru a doby uzatvorenia zmluvy.  

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

rozhoduje uznesením iba o výške nájmu, nie o sume za služby. Dobu nájmu navrhla 

doplniť do uznesenia  na dobu neurčitú, a možnosť výpovede definovať v zmluve.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MČ Bratislava – Rača, navrhuje prijať variant 

zníženého nájmu za symbolickú sumu 50 €/mesiac.  

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

prerokovaní so žiadateľom sa dohodlo na výhodnejšom variante pre obe strany a to na 

nulovom nájomnom za určené bezplatné služby v prospech mestskej časti, akékoľvek 

nájomné nie sú schopný platiť.  

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

schvaľuje 

 

bezplatný prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 227 o výmere 57,60 m2 

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

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 služieb 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, že občianske združenie 

Akadémia Urgentnej Medicíny:  

- zabezpečí bezplatné preškoľovanie zamestnancov miestneho úradu MČ Bratislava - 

Rača  v oblasti prvej pomoci;  

- ponúkne obyvateľom Rače možnosť 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 

Hlasovanie č.9 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 1 0 0 
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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   

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

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

 

Hlasovanie č. 10 o udelení slova občanom p. Štrbáková, p. Kubík, p. Kubíková 

k prerokúvanému bodu 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 1 0 0 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

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

informáciu uviedla, že Spoločnosť pre rozvoj bývania musí mať nejakú dobu 

pôsobnosti, aby sa mohla uchádzať o príspevky zo ŠFRB. Žiada o informáciu koľko 

rokov existuje táto spoločnosť.  

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

zriadená hlavným mestom od roku 2004.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadrila svoj názor, že 

víta možnosť vystúpenia občanov a vyjadrenia ich názoru, ktorý zastáva a rešpektuje. 

Taktiež vidí nedostatky v možnosti parkovania, nedoriešenej kanalizácie a zlej 

prístupovej ceste.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MČ Bratislava – Rača, vyjadril názor, že pozemky 

neboli nijak využívané MČ a má za to, že je vysoko neefektívne nevyužiť takéto 

pozemky na nájomné byty a vrátiť ich mestu.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, doplnil informáciu, že 

zobrať pozemky nám môžu iba poslanci MsZ v meste. A uviedol, že podmienky 

Magistrátu na nájomné byty budú pre Raču nevýhodné, keďže Magistrát tam má 

záujem umiestniť predovšetkým občanov z reštituovaných bytov v rámci Starého 

mesta.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava - Rača,  podporil myšlienku 

nájomných bytov a uvítal by, ak by MČ v rámci vlastnej réžie nájomné byty postavila.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, vidí potrebu riešiť 

situáciu obyvateľov, ktorí tam už žijú.  

 

Pani Štrbáková, obyvateľka MČ Bratislava – Rača – Na pasekách, vidí v oboch 

prípadoch hrozbu ďalšej výstavby, ktorá nie je z dôvodu už súčasného zahustenia 

absolútne vhodná. Vyjadrila svoj názor na celkový súčasný stav celej lokality.  

 

Pani Kubíková, obyvateľka MČ Bratislava – Rača – Na pasekách, vyjadrila svoj 

názor na celkový súčasný stav lokality Na pasekách.  

 

Pán Kubík, obyvateľ MČ Bratislava – Rača – Na pasekách, taktiež vyjadril názor a 

nesúhlasí s vrátením pozemkov a akoukoľvek výstavbou na pozemkoch Na pasekách.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia. 
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Uznesenie  

MZ MČ Bratislava – Rača 

a)      nesúhlasí  

 

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

výmere 1430 m2,  parc. č. 4741/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 662 m2,  parc. 

č. 4741/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 485 m2, parc. č. 4741/9 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, parc. č. 4741/10 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 12 m2, parc. č. 4741/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2, v  k. ú. 

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

 

UZN 101/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 11 - z dôvodu technického problému na jednej hlasovacej jednotke 

bolo vyhlásené za neplatné 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 11 1 0 1 

           

Hlasovanie č. 12   

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  12 1 0 0 

 

Návrh uznesenia  

MZ MČ Bratislava – Rača 

b)      schvaľuje  

 

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

m2, parc. č. 4741/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

662 m2,  parc. č. 4741/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 485 m2, parc. č. 4741/9 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, parc. č. 4741/10 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 12 m2, parc. č. 4741/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere     

3 m2, v  k. ú. Rača, zapísaných na LV č. 3958, Spoločnosti pre rozvoj bývania, nezisková 

organizácia, Záporožská 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 rozhodovala mestská časť 

Bratislava - Rača.  

  

 

                                                                     

Návrh uznesenia v predloženom znení nebol prijatý. 

Hlasovanie č. 13 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  0 11 1 1 
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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 

 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 

rozhorčenie nad VZN predloženým primátorom hlavného mesta SR o nájme bytov 

a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hl. mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí, 

najmä čo sa týka navrhovanej výlučnej právomoci primátora prideľovať byty aj mimo 

poradovníka. Považuje to za silný tlak na občanov hlavného mesta.  

 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MČ Bratislava – Rača, situáciu vidí ako nešťastný pokus 

vyriešiť dlhodobý problém, ktorý sa celé roky neriešil.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt  prečítal návrh uznesenia.  

 

Uznesenie 

  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 vložiť 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 až 10 označiť ako 3 až 11. 

b) v § 3 absentuje vymenovanie povinných príloh žiadosti, 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 

e) v § 4 ods. 1 písm. c) absentuje uvedenie rozhodného obdobia, v rámci ktorého sa bude 

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

žiadateľ  

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 

nemôže byť v rozpore s týmto nariadením“ 

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

preukazujú splnenie podmienok pre poskytnutie prechodného ubytovania podľa § 14 

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

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

i) § 16 žiadame vypustiť 

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

spôsob určenia poradia žiadateľov.  
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            UZN 102/27/10/15/P 

 Hlasovanie č. 14       

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 10 3 0 

 

 

 

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

VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2015 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia 

 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, predkladaný 

návrh vidí ako hanbu hlavného mesta a vidí to ako diskrimináciu voči organizáciám, 

ktoré nie sú oslobodené od platenia, ale taktiež sú školskými zariadeniami či 

poskytovateľmi sociálnych služieb, ale ich zriaďovateľom nie je hl. mesto, obec ani 

BSK. Uviedla, že takéto závažné VZN by malo byť prediskutované na komisiách.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MČ Bratislava – Rača, vyjadril svoj názor ohľadne 

návrhu VZN a vidí to ako neefektívne riešenie.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia 

 

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. 

Hlasovanie č. 15 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 6 5 2 

      

 

 

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

 pán Depeš, občan MČ Bratislava – Rača, vyjadril svoj názor na objekt Novohorská, 

a taktiež vyjadril svoj názor na fungovanie MÚ MČ Bratislava – Rača. 

 

pán Kovačič, občan MČ Bratislava – Rača, pozval pána starostu,  poslancov MZ 

MČ Bratislava – Rača a všetkých prítomných na slávnostný galavečer pri príležitosti 

90. výročia organizovaného futbalu v Rači.  
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pán Karako, občan MČ Bratislava – Rača, vyslovil prosbu o zabezpečenie 

revitalizácie detského ihriska na Hubeného ulici 2 a položil otázku, či sa uvažuje 

v rozpočte 2016 vyčleniť financie na rekonštrukciu uvedeného detského ihriska na 

Hubeného 2. 

  

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. 

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, uvítala 

a vyjadrila podporu predstavenému projektu.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, položila 

otázku, pre koho sú určené kompostery a či sa nepočíta do budúcnosti umiestniť 

kompostery aj pred väčšie obytné domy.  

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

umiestnené iba do rodinných domov.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, odporučil riešiť nielen 

kompostovanie v záhradkárskych oblastiach, ale aj triedenie odpadu, nakoľko tam 

vznikajú čierne skládky.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, položila otázku 

ohľadne možnosti likvidácie zeleného odpadu v lokalite Šajby. Uvítala by aj 

v uvedenej lokalite komposter.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, navrhuje urobiť dohodu s MŠ 

v danej lokalite, resp. naďalej využívať zberný dvor.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

schvaľuje 

 

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

biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania, ktorý predloží 

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci Operačného programu 

kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020, prioritná os 1 „Udržateľné 

využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

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

zameraním na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 

triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov“    a  

b)  5%- né spolufinancovanie uvedeného projektu  v maximálnej výške cca 20 000,-€. 
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          UZN 103/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 16 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

 

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. 

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 MČ Bratislava – Rača, opätovne vyslovil sklamanie 

z predloženého materiálu hlavným mestom SR Bratislava.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  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 predloženom znení. 

         UZN 104/27/10/15/P 

 

Hlasovanie č. 17 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasoval 

13 12 1 0 0 

 

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

s r.o. 

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, či je 

potrebné odvolať aj poslanca JUDr. Madzina a potom ho vymenovať za člena dozornej 

rady?  

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

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

a) schvaľuje  
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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:                                                    , 

 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, narodená                  , bytom                          ,  

 Katarína Dobiášová, narodená                   , bytom                                               . 

 

2. Menovanie troch nových členov dozornej rady: 

 JUDr. Juraj Madzin, narodený                 , bytom:                                                , 

 Mgr. Monika Luknárová, narodená         , bytom:                                                , 

 Ing. Peter Pálka, narodený                       , bytom:                                                . 

 

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 

 

Hlasovanie č. 18 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

 

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo 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. 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

      berie na vedomie 

        informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 22.09.2015 

         UZN 106/27/10/15/P 

Hlasovanie č. 19 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasoval 

13 12 0 0 1 

 

 

Starosta Mgr. Peter Pilinský odovzdal vedenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

zástupcovi starostu Mgr. Rastislavovi Žitnému. 
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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 

          Bod bol prerokovaný bez písomného materiálu. 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu MČ Bratislava 

– Rača. 

Materiál uviedol Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača. 

 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

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

Miestnej rady odporučilo predkladateľovi návrhu VZN doplniť dôvodovú správu o 

oblasti, do ktorých budú smerovať peniaze, ktoré budú získané navyše pri zvýšení dani 

z nehnuteľností. V tomto znení bol zaslaný list primátorovi hlavného mesta a bolo 

v ňom tiež  uvedené, že MČ víta oslobodenie od platenia dani pre vekovú hranicu 

seniorov od 62 rokov.  

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

zmysel otvárať otázku výberu dane z nehnuteľností a je zásadne proti jej zvýšeniu.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhuje hlasovať či MZ 

súhlasí s uvedeným návrhom VZN.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt prečítal návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

nesúhlasí 

 

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 
Hlasovanie č. 20 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 11 1 1 

 

 

16. Interpelácie  

 

p. Drotován  - žiada informáciu ohľadom vedenia a napojenia inžinierskych sietí 

       projektov Rača Gate a Rača TOWER,   

p. Luknárová  - požaduje informáciu o plnení jednotlivých položiek rozpočtu na rok 

      2015 pre knižnicu Rača 

p. Gelingerová  - žiada o možnosť umiestnenia informačnej tabule pre obyvateľov na 

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

Šajbách informoval Radu školy o plánovanej rekonštrukcii  

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

                 medzi MČ a Rodinným centrom Ráčik, o.z. 

 

 

17. Rôzne  

 

Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

 

Prijímame nominácie na Račianske srdce 2015, najneskôr do 31.12.2015 podať do podateľne 

nominácie v zmysle štatútu ocenenia.  

 

Pracovné stretnutie poslancov k návrhu  rozpočtu na rok 2016 sa bude konať 11.11.2015 

o 16,30 hod. na Alstrovej 249 v Bratislave.  

 

Pán Pajdlhauser, položil otázku, či bol vybratý nájomca do nebytových priestorov na 

Černockého ulici. A taktiež požaduje informáciu ohľadne pozemkov pod zdravotným 

strediskom Tbiliská, ktoré patria Poliklinike Tehelná, ktorá je v likvidácii.  

 

Prednostka Ing. Jana Pešková, odpovedala, že k jednému priestoru na Černockého ulici je  

zmluva v pripomienkovom konaní a k druhému priestoru je uzavretá zmluva už zverejnená na 

webe.  

K pozemkom pod zdravotným strediskom pošle informácie písomne.   

 

 

18. Záver 

 

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

zastupiteľstva ukončil.  

V Bratislave, 06. novembra 2015 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin, v.r.       Mgr. Peter Pilinský, v.r. 

   overovateľ                 starosta  

 

Mgr. Rudolf Ivičič, v.r.      Ing. Jana Pešková, v.r. 

     overovateľ                 prednostka 


