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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 23. 06. 2015 

uznesenie č. 57 - 72  

 

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

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava – Rača: 

Ing. Miloslav Jošt 

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 

Cyril Sekerka 

Dagmar Gelingerová 

Ing. Peter Pálka 

Mgr. Mário Khandl 

Miloš Máťuš 

 

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

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

 

Návrh na zaradenie nového bodu do programu MZ MČ Bratislava – Rača:  
Návrh pána Mgr. Michala Drotována, poslanec MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na zaradenie nového bodu č. 15, „Návrh dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ 

MČ Bratislava – Rača“, materiál bol predložený v písomnej forme. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, neodporúča navrhnutý bod zaradiť 

do programu zasadnutia MZ MČ Bratislava – Rača, hlasovanie o vystúpení občanov na 

zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača má logiku a je potrebné. 

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, schvaľuje zámer predloženého 

materiálu, ale osobne si myslí, že takéto predložené materiály, ktoré môžu mať dosah na celý 

rokovací poriadok MZ MČ Bratislava – Rača by mali byť prerokované v komisiách MZ MČ 

Bratislava - Rača. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhnutý materiál je veľmi 

jednoduchý, hovorí o tom, že v súčasnosti o udeľovaní slova občanovi MČ Bratislava – Rača 

hlasujú poslanci MZ MČ Bratislava – Rača a novým návrhom je vypustiť toto ustanovenie. 

V minulosti niektorým občanom MČ Bratislava – Rača nebolo dovolené vystúpiť na zasadnutí 

MZ MČ Bratislava – Rača. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

neschvaľuje 

 

  zaradenie nového bodu do programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača –  

       Návrh dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava – Rača 

  

            UZN 57/23/06/15/P 
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Hlasovanie č. 1 o návrhu pán poslanca Mgr. Michala Drotována 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 6 5 3 

 

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 záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2014 Stanovisko miestneho 

kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

5. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s. r. o. za rok 2014 

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

7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní EX 435/06 a návrh 

na jej odpis 

8. Návrh VZN č.../2015 Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby   

9. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy mestskej časti    Bra-

tislava – Rača - pozemok registra „C“ parc. č. 475/7 k.ú. Rača 

10. Návrh na predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru na ul. Dopravná  č. 57  

(Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA), ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu  nebytových priestorov 

v budove zdravotného strediska Tbiliská ul.  6 (spoločnosť PRO BIOS spol. s. r. o. neštátna 

poliklinika), ako prípad hodný osobitného zreteľa  

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

bytov 

13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača UZN                     

č. 55/12/05/15/P 

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

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015 

16. Interpelácie 

17. Rôzne  

18. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača v predloženom znení 

  

            UZN 58/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 2 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 13 0 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 
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schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Mário Khandl 

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

   

             UZN 59/23/06/15/P 

 Hlasovanie č. 3     

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

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 

12.05.2015.  

             UZN 60/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 4    

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

4.  Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2014. Stanovisko 

miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poslal písomné 

pripomienky, keďže nedostal na pripomienky písomnú odpoveď, tak sa zdrží hlasovania.   

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

 a)          berie na vedomie  
 

 Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2014 

 

 b)           berie na vedomie  

 

Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2014 Mestskej 

časti Bratislava – Rača 
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 c)      schvaľuje 

 

Záverečný účet  Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad 

 

 d)      schvaľuje  

 

usporiadanie schodku z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 476.637,13 € 

 a krytie výdavkových finančných operácií vo výške 135.651,00 € príjmovými  finančnými 

operáciami nasledovne: 

1. Prijatým úverom na kapitálové výdavky vo výške 498.199,11 €  

2. Nevyčerpanými účelovými prostriedkami z roku 2013 vo výške 56.912,- € 

3. Prostriedkami Fondu rozvoja Rače vo výške 54.152,86 € 

4. Nevyčerpanými prostriedkami predchádzajúcich období vo výške 3.024,16 €. 

 

             UZN 61/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 5 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 11 0 3 

 

5. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s. r. o. za rok 2014 

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

Materiál uviedla Ing. Monika Debnárová, marketingový a projektový manažér 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 

 

správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. za rok 2014. 

 

             UZN 62/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 6 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 12 0 2 

 

6. 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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  
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schvaľuje 

 

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

9,472.677.- €.  

             UZN 63/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 7 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v exekučnom konaní  EX 435/06 

a návrh na jej odpis 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

a)       súhlasí 

 

s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní EX 435/06 

v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ s príslušenstvom a s podaním návrhu na zastavenie tejto 

exekúcie v súlade s § 57 ods. 1 písm. h) zákona č. 233/1990 Zb. o súdnych exekútoroch a 

exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 

 b)       schvaľuje 

 

odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) v celkovej výške istiny 6 638,78,-€ z dôvodu trvalej 

nevymožiteľnosti pohľadávky. 

             UZN 64/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 8 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 14 0 0 1 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ..../2015, 

z................... 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Rača  č. 4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 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: 

V diskusii vystúpili: 

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

prerokovaný na komisii sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava – Rača, bol odporúčaný na 

schválenie MZ MČ Bratislava - Rača, pochválila vypracovanie a obsah navrhnutého VZN MZ 

MČ Bratislava - Rača. Denný stacionár na Plickovej ulici  bude veľmi cenná služba pre 

obyvateľov MČ Bratislava - Rača. 
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Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 2/2015  z 23.06.2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača    č. 

4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača. 

             UZN 65/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 9  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 15  12 0 0 1 

Neplatné hlasovanie 

 

Hlasovanie č. 10 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 12 0 0 1 

Neplatné hlasovanie 

 

Hlasovanie č. 11 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 13 2 0 

 

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

časti  Bratislava – Rača - pozemok registra „C“ parc. č. 475/7 k.ú. Rača 
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, na MR MZ MČ Bratislava – Rača 

prebehla diskusia, že by bolo vhodné do uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača doplniť vetu, 

ktorú dáva aj hlavné mesto SR Bratislavy do uznesení, keď zveruje mestským častiam majetok 

tzv. že pozemok sa nebude predávať a aby bolo využitie viazané na Dopravný podnik 

Bratislava, a. s.. Rovnako  diskutovali aj o tom, že časť pozemku vedie pod chodníkom, ktorý 

má MČ Bratislava - Rača v správe a o ktorý sa stará. Poprosil o schválenie uznesenia 

s predkladanou pripomienkou.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava –– Rača, navrhuje nedopĺňať návrh do 

uznesenia, pretože hlavné mesto SR Bratislava dáva do uznesenia túto pripomienku z toho 

titulu, že je vlastníkom majetku a MČ Bratislava - Rača vlastníkom nie je a tá formulácia vety 

stráca zmysel. MČ Bratislava – Rača nemá oprávnenie hlavnému mestu SR Bratislava ukladať 

povinnosť, že nesmie majetok predať.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, na zasadnutí MsZ hlavného mesta SR 

Bratislavy bolo zvykom, že sa zveril mestským častiam majetok, mestské časti majetok 

následne odpredali a hlavné mesto SR Bratislavy prichádzalo o finančné prostriedky. Keď sa 

odpredáva zverený majetok, tak sa delí zisk z predaja podielom 60% pre mestskú časť a 40% 

pre hlavné mesto SR Bratislavu. Keď sa odpredáva majetok hlavným mestom SR Bratislava, 

tak 90% zisku ostáva mestu a 10% zisku ide mestskej časti. Mal záujem ochrany prípadného 

odpredania majetku a myslí si, že toto je hlavný dôvod, ktorý zaviedol aj predchádzajúci 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy, prečo sa dáva veta v takomto znení do uznesenia.  
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Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava –– Rača, aj  tak si myslí, že takáto veta nemá 

byť v uznesení, pretože, aj keby mestská časť zverený majetok predávala, tak majetok nemôže 

bez súhlasu hlavného mesta SR Bratislavy nikdy predať, na to nemá kompetencie.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, keď sa predáva zverený majetok, tak stačí 

súhlas primátora hlavného mesta SR Bratislavy a keď sa predáva pozemok, ktorý nie je 

v správe MČ, tak musí byť súhlas MsZ hlavného mesta SR Bratislavy.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, podporuje návrh pána starostu,  ide o 

správnu vec a odporúča, aby MZ MČ Bratislava – Rača tento návrh schválilo. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, poprosil, aby sa schválil návrh uznesenia 

s doplnkom, ktorý sa doplní a kto si myslí, že je to proti nejakým zásadám, tak nech návrh 

nepodporí. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

súhlasí 

 

s vrátením majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Rača do priamej správy 

hlavného mesta SR Bratislavy -  pozemku  registra „C“, parc. č. 475/7, k.ú. Rača - ostatné 

plochy vo výmere 1711 m2 na plnenie funkcií celomestského charakteru – zabezpečenie 

verejnej mestskej dopravy; v prípade, ak sa pozemok prestane využívať na tento účel, mestská 

časť požiada o vrátanie pozemku do správy MČ Bratislava – Rača. 

              UZN 66/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 12 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 14 1 0 

 

10.  Návrh na predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru na ul. Dopravná  č. 57 

(Ing.  Miroslav Pechar – MP REKLAMA), ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača    

 

schvaľuje 

 

predĺženie doby podnájmu nebytového priestoru o výmere 74,10 m2, spoločných nebytových 

priestorov o výmere 14,63 m2 a jedného parkovacieho miesta, na ul. Dopravná č. 57, súp. č. 

1593, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. 4778/2 v k. ú. Rača, nájomcovi Ing. Miroslav 

Pechar – M P REKLAMA, Gelnická 24, 831 06 Bratislava, IČO: 37152637, na dobu určitú do 

30.06.2020, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu zachovania poskytovania služieb v tejto 

lokalite. 

             UZN 67/23/06/15/P 
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Hlasovanie č. 13 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

11. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu a predĺženie doby nájmu  nebytových  priestorov 

v budove zdravotného strediska Tbiliská ul.  6 (spoločnosť PRO BIOS spol. s.r.o. neštátna 

poliklinika), ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

a) rozšírenie predmetu nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska  

Tbiliská ul. 6 o miestnosti č. 236 vo výmere 28,0 m2, č. 235 o výmere 12,19 m2, č. 237 

o výmere 16,69 m2, č. 238 o výmere 4,08 m2, č. 239 o výmere 10,8 m2 a priľahlej čakárne 

o výmere 4,0 m2 /spolu výmera 53,04 m2/ za zľavnené nájomné vo výške  

1.- €/m2/rok počas obdobia 12 mesiacov a plnej úhrady prevádzkových nákladov,  

za splnenia nasledovných podmienok: 

- existujúci nájom ostane zachovaný za súčasných podmienok 

- rozšírený predmet nájmu bude slúžiť na  ambulanciu praktického lekára 

- ambulancia praktického lekára bude zriadená a prevádzkovaná od 1.9.2015 dlhodobo, 

minimálne po dobu 5 rokov, 

- v prípade, že prevádzka ambulancie praktického lekára bude ukončená do 31.8.2020, nájomca 

doplatí výšku zľavneného nájomného do plnej výšky  

b) predĺženie doby nájmu ustanovenej v Zmluve o nájme nebytových priestorov  

č. 51/2006 v znení neskorších dodatkov na dobu určitú do 30.09.2021, spoločnosti PRO BIOS 

spol. s r. o. neštátna poliklinika, IČO: 31392946, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu zachovania 

poskytovania zdravotníckych služieb v mestskej časti, všetko za podmienky, že ku dňu 

podpísania  nájomnej zmluvy bude mať žiadateľ vyrovnané všetky záväzky po lehote splatnosti,  

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

138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu zachovania poskytovania služieb v tejto lokalite. 

 

             UZN 68/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 14 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

 

12. 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. 
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

pridelenie obecných  nájomných bytov nasledovne:  

a) byt č. 14, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 22,44 m2 

pani Rozálie Molnárovej nar. 27.02.1951, trvale bytom Podbrezovská ul.28/A 

831 06 Bratislava  

na dobu určitú, 1 rok od 15.07.2015 do 14.07.2016 

 

b) byt č. 2, Kadnárova ul. č. 36, manželia Ivan a Edita Didioví, 2 – izbový, rozloha  

53,98 m2 manželom Ivanovi  Didiovi  nar. 18.11.1970 a Edite Didiovej nar. 12.9.1972 trvale by-

tom Kadnárova ul.č.36, 831 51 Bratislava 

na dobu určitú, 1 rok od 01.08.2015 do 31.7.2016. 

             UZN 69/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 15 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

13. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača UZN                     

č. 55/12/05/15/P 

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 

ruší 

 

UNZ č. 55/12/05/15/P týkajúce sa pridelenia obecného nájomného bytu zo dňa  12.05.2015 v 

znení:  

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie obecného nájomného bytu v zmysle VZN 

č.1/2012 o nájme bytov MZ MČ Bratislava – Rača byt č. 38, na Kadnárovej ul. 2, Bratislava, 

dvojgarsónka o rozlohe 48,13 m2 pani Agneši Kokoškovej nar. 13.06.1964, trvale bytom 

Bratislava – Rača na dobu určitú, 1 rok od 01.07.2015 do 30.06.2016. 

             UZN 70/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 16 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

14. 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. 
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poprosila Ing. Tatianu 

Ratkovskú, vedúca odd. pre sociálne veci, kultúru a šport MČ Bratislava - Rača o bližšiu 

informáciu k prideleniu obecných nájomných bytov. 

Ing. Tatiana Ratkovská, vedúca odd. pre sociálne veci, kultúru a šport MČ Bratislava - 

Rača, komisia sociálna a bytová MZ MČ Bratislava – Rača hodnotí jednotlivé žiadosti 

o obecné nájomné byty MČ Bratislava – Rača. Pán Ružička a rodina Šprinzových sa dostali 

na druhé a tretie miesto  v bodovom hodnotení kritérií na pridelenie obecného nájomného 

bytu. Pani Kokošková odmietla obecný nájomný byt prevziať z rodinných dôvodov a voľné 

byty sa navrhujú prideliť žiadateľom na druhom a treťom mieste. Návrh bol prerokovaný na 

predchádzajúcej komisii sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava - Rača.  

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

 pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne:   

  

a) byt č. 38, na Kadnárovej ul. 2, Bratislava, dvojgarsónku o rozlohe 48,13 m2                                            

manželom Vladislave Šprinzovej  nar. 18.03.1976 a Máriovi Šprinzovi nar. 02.04.1969  

trvale bytom Dopravná ul.č.53, Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 01.08.2015 do 

31.07.2016   

 

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

pánovi Patrikovi Ružičkovi nar. 13.06.1978, trvale bytom Žarnovická 1,Bratislava  

      na dobu určitú, 1 rok od 01.08.2015 do 31.07.2016.   

             UZN 71/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 17 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

15.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015 

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 vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015. 

 

             UZN 72/23/06/15/P 

Hlasovanie č. 18 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 14 0 1 
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16.  Interpelácie 

p. Gelingerová  - žiada o opätovné prehodnotenie možnosti označenia prechodu pre chodcov 

pri potravinách Samoška,  

p. Jošt  - žiada o informáciu, či má MČ záujem o prinavrátenie bývalej ZŠ Plickova do správy 

MČ a aké kroky boli podniknuté,  

       p. Antalová Plavuchová - označenie prechodu pre chodcov pri Pošte na Kadnárovej ul.,   

    - žiada o zverejnenie plánu budovania parkovísk k plánovaným  

      nadstavbám v Krasňanoch.  

 

17. Rôzne 

Informácie z činnosti MÚ – MZ 23.6.2015 

- zámena pozemkov Hagarova – Okresný úrad Bratislava, odbor katastrálny povolil vklad vlast-

níckeho práva do KN k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom zámeny s mestskou časťou 

a s mestom. V nadväznosti na to mestská časť bezodkladne požiadala mesto o zverenie po-

zemku o výmere 1450 m2, ktorý v rámci zámeny nadobudlo mesto, do správy. Zároveň inves-

tor doručil na mestskú časť späť vzatie žiadosti o vydanie 2 stavebných povolení na stavbu 

„Polyfunkčný bytový dom“ na pozemku p.č. 17342/203, k.ú. Rača. 

- na elektronickom kontraktačnom portáli je zverejnená zákazka „Štúdia objektivizácia a hodno-

tenie expozície obyvateľov a ich prostredia hlukom“, ktorou MČ obstaráva zhotoviteľa hluko-

vej štúdie na Východnom, ponuky sa prijímajú do 26.6.2015 

- bolo ukončené VO na obstaranie integrácie informačného systému pre prepojenie s portálom 

hlavného mesta v rámci projektu Elektronizácia bratislavskej samosprávy. VO bolo odovzdané 

na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán. 

- Na zrekonštruovanú budovu stacionáru už bolo vydané a správoplatnené kolaudačné rozhod-

nutie. K 30.6.2015 bude podaná záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu. 

Bola vybraná vedúca stacionára, ktorá nastúpi do pracovného pomeru k 1.8.2015, ale už počas 

júla pomôže pri príprave dokladov na registráciu sociálnej služby. 

- Projekt Revitalizácia Karpatského námestia už bol ukončený, pripravujeme podklady na záve-

rečnú MS a žiadosť o platbu. 

- Na MŠ na Gelnickej ul. sa ešte odstraňujú závady a nedorobky. 

- V týždni od 27.7. – 31.7. bude miestny úrad zatvorený, pracovníci si budú čerpať riadne dovo-

lenky.      

- V sobotu 30. mája 2015 sa uskutočnil v spolupráci so Združením výrobcov elektrospotrebičov 

pre recykláciu ENVIDOM bezplatný zber elektrospotrebičov. Celkovo bolo odvezených 

1 826 kg elektroodpadu. 

- V máji t.r. sa zrekonštruovali lavičky, ktoré boli nahradené novými lavičkami z recyklovaného 

plastu a to na detskom ihrisku Sklabinská – 8 ks, DI Hagarová – 4 ks a na DI Kadnárová 10 – 

10 ks. 

- Pred letnou sezónou sa vykonali odborné prehliadky (revízie) hracích prvkov na detských 

ihriskách v správe MČ 

- V prvej polovici júna sa vymenil piesok v pieskoviskách na detských ihriskách v správe 

MČ Ba–Rača a v zariadeniach materských škôl a detských jasliach 

- Prítomných pozvala na štvordňový výlet do poľského mesta Morawica v cene 47,- €, v cene je 

zahrnutá doprava a poistenie. 

 

p. Jošt 

- požiadal o informáciu, v akom štádiu sú územné plány zóny Krasňany a Východné. 

- otvoril otázku vypracovania územného plánu zóny v centrálnej Rači, či v blízkej budúcnosti 

bude k dispozícii materiál, kde by sa vytipovali určité oblasti.  

p. starosta 

- práve v týchto dňoch bolo podpísané oznámenie o Východnom, kde prebieha 

pripomienkovanie.  

- ak je snaha riešiť vypracovanie územného plánu zóny pre územie v centrálnej Rače, tak návrh 

môže byť prerokovaný na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

MZ MČ Bratislava – Rača.  
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p. Virsíková 

- na územnom pláne zóny Východné sú ukončené a odovzdané prieskumy a rozbory, je 

ukončené  spracovanie zadania a momentálne prebieha prerokovanie zadania. Všetky potrebné 

informácie na podávanie pripomienok sú zverejnené na webovej stránke www.raca.sk.. Boli 

oslovené dotknuté orgány, aby sa k dokumentu vyjadrili. Začatie procesu spracovania 

územného plánu zóny Krasňany bolo neskôr, nakoľko bolo zložitejšie obstarávanie, sú 

ukončené a odovzdané prieskumy a rozbory a spracovateľ spracováva zadanie. 

 

p. Drotován 

- otázka ohľadne začatia opráv výtlkov a upozornil na veľký výtlk na sídlisku Paseky. 

- bolo zverejnená správa o hodnotení zámeru obytného súboru Rinok (Vin - Vin), či by nebolo 

možné na titulnej strane webovej stránky www.raca.sk uviesť informáciu, že sa bude konať 

verejné prerokovanie, kde môžu obyvatelia MČ Bratislava – Rača podávať pripomienky. 

p. starosta 

- do konca letných prázdnin by mali byť opravy výtlkov zrealizované. 

- čo sa týka zámeru obytného súboru Rinok (Vin - Vin), plánuje sa poskytnúť informácia 

v letnom čísle Račianskeho výberu, aby mali obyvatelia možnosť pripomienkovať štúdiu. 

Verejné prerokovanie zvoláva hlavné mesto SR Bratislava, ako dotknutá obec.  

 

p. Madzin 

- v rámci opráv výtlkov poprosil aj o opravu schodov, ktoré vedú na Albánsku ulicu a opravy 

schodov na Gelnickej ulici. 

p. starosta 

- opravy schodov sú zahrnuté v rozpočte. Mal záujem, aby sa definitívny zoznam oprav ulíc, 

výtlkov a pod. prerokoval na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu 

a dopravy MZ MČ Bratislava - Rača, ale dostal informáciu, že komisia sa stretávať nebude, že 

je v kompetencii MÚ MČ Bratislava - Rača rozhodnúť. Všetky podnety boli zhromaždené 

a podľa finančných prostriedkov v rozpočte sa dali podnety do podmienok súťaže.  

- informoval, že Bratislavský samosprávny kraj uvoľnil 25.000,-€ pre každú mestskú časť na 

opravu komunikácií. MČ Bratislava – Rača požiadala BSK o opravu komunikácie na ulici Pri 

vinohradoch resp. Karpatskom námestí a na rokovaní zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja sa má rozhodnúť o oprave navrhnutých komunikácií. 

 

p. Pajdlhauser 

- poprosil o informáciu, v akom stave je webový priestor, printy a pod., či kapacitne stačí 

rozpočet a priestor. 

p. starosta 

- treba si pozrieť vždy zdroj, ktorý je citovaný na súkromných médiách, MČ Bratislava - Rača 

nič neplatí, ide o samostatný súkromný portál, ktorý väčšinou čerpá informácie z tlačových 

správ MČ.  

p. Dobrotková 

- nadviazala na Bratislavský samosprávny kraj, váži si takéto rozpočtové opatrenie, ale na 

druhej strane BSK porušuje zákon a drží v zoznamoch žiadateľov o príspevky na sociálne 

služby. V zozname je 350 žiadateľov a z toho 1/3 zomiera a sociálnych príspevkov sa 

nedožije. Má informáciu, že na najbližšom zastupiteľstve BSK sa zvýši rozpočet v sociálnej 

oblasti o 400.000,-€. Uviedla príklad, že v sociálnom zariadení zomreli traja ľudia, ktorí sa 

nedožili pomoci a majú na sociálne príspevky podľa zákona právo, ktoré má poskytnúť BSK.  

p. starosta 

- poďakovanie patrilo za vyčlenenie finančných prostriedkov na možnosť opravy komunikácií 

v MČ Bratislava – Rača. 

 

p. Gelingerová 

- žiadosť ohľadne kosenia, aby sa apelovala žiadosť na orez trávy okolo križovatky smerom na 

Šajby – ulica Sklabinská, kde ani po zásahu MÚ MČ Bratislava - Rača nie je dobre viditeľná 

cestná komunikácia.  

http://www.raca.sk/
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p. starosta 

- treba podať podnet a treba to riešiť s majiteľom pozemku. Poprosil o vyjadrenie odd. 

životného prostredia MÚ MČ Bratislava – Rača, čo je možné v tejto veci spraviť. 

  

p. Luknárová 

- nedávno upozornila na fakt, že MČ Bratislava - Rača nesplnila zákonné veci a prihlásila sa na 

internetovú stránku Facebook, ako jednotlivec/osoba a nie, ako organizácia. Čakala jedinú vec, 

že sa to napraví a bude to vybavené. Namiesto toho zamestnanci MÚ MČ Bratislava - Rača 

dostali mail, kde sa zamestnankyňa mediálneho a marketingového odd. MÚ MČ Bratislava - 

Rača ospravedlňuje zamestnancom, že už nemôže pridávať príspevky o podujatiach nakoľko 

snaha niektorých poslancov zlikvidovala Facebookovú stránku. Poprosila o vzájomnú 

spoluprácu, keď sa niektoré veci a kultúrne podujatia môžu zviditeľniť na stránke Račania, tak 

by sa mohli automaticky zverejniť aj na Priateľoch Rače, na stránke Priatelia Rendezu sa to už 

deje. 

 

p. Pajdlhauser 

- poprosil podať informáciu, ohľadne rozširovania cintorínu vedľa ZŠ de La Salle, aké sú 

zámery, aké sú ciele a prečo informácie neprejdú komisiami MZ MČ Bratislava – Rača, ako 

informatívny materiál. 

 

p. Drotován 

- prítomní občania by chceli vystúpiť na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača ohľadne BMX 

Klubu Rača, tak poprosil o udelenie slova. BMX Klub Rača je klub, ktorý pôsobí v MČ 

Bratislava - Rača dlhodobo a momentálne rieši problém so súkromným pozemkom, na ktorom 

je BMX dráha, či by nebolo možné pripraviť materiál na návrh majetkovo právnych riešení 

problému, ide aj o verejný záujem. Buď si osvojí návrh starosta alebo bude navrhovať prijať 

uznesenie. 

p. starosta 

- nič nebráni tomu, aby BMX Klub Rača pripravil návrh možných riešení, so  spol. LBG 

arénou, s. r .o. majú spoločne vypracovať podnájomnú zmluvu. MČ Bratislava - Rača môže 

byť nápomocná, ale je v záujme BMX Klubu Rača, aby sa problém riešil. 

 

p. Jošt 

- citoval z dodatku k rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava – Rača, v článku 5 ods. 7 sa 

vypúšťajú slová ,,Pri rokovaní o tomto bode nie je možné podávať návrhy o ktorých sa má 

hlasovať“ a na konci sa dopĺňa veta, „V bode rôzne je možné prijať len uznesenie, ktorým sa 

ukladá vykonanie úloh pre prednostu, kontrolóra alebo ktorým sa môže požiadať starosta 

o vypracovanie materiálu alebo predloženie stanoviska“. 

p. Drotován 

- ide prevažne o verejný záujem, aby sa zachovala bikrosová dráha a podobný problém je aj 

s pozemkom pod futbalovým ihriskom. Navrhuje, aby si návrh osvojil starosta alebo bude 

navrhovať prijať uznesenie v znení ,,MZ MČ Bratislava – Rača požaduje starostu vypracovať 

materiál ohľadne možných riešení majetkovo právnych otázok ďalšieho pôsobenia BMX 

klubu Rača na bikrosovej dráhe na Černockého ulici“. 

 

p. starosta 

- s FK Rača sa problém s pozemkom rieši aj z ich iniciatívy, podobný návrh očakáva aj od 

BMX Klubu Rača.  

 

Do diskusie sa prihlásila prítomná občianka p. Rácz, starosta dal hlasovať o udelení slova. 

 

Hlasovanie č. 19 o udelení slova p. Rácz – občianka MČ Bratislava – Rača. 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 14 0 0 1 
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p. Rácz, občianka MČ Bratislava – Rača 

- zastupuje rodičov a deti, ktoré v súčasnosti zastupujú BMX Klub Rača a bývalých športovcov, 

ktorí v klube vyrástli a priniesli pre MČ Bratislava - Rača krásne výsledky v športe. BMX 

Klub Rača a račiansky aktivisti nie sú proti výstavbe športového areálu. Problémom je malý 

kus pozemku, cez ktorý má viesť cestná komunikácia, ktorý zasahuje do dráhy takým 

spôsobom, že ohrozuje bezpečnosť detí. Petíciou chceli apelovať na MČ Bratislava – Rača, 

starostu a poslancov, aby zamedzili takémuto konaniu spol. LBG arény, s. r. o.. V BMX Klube 

Rača trénuje 25 malých detí a za svoju 30 ročnú činnosť klub vychoval úspešných športovcov, 

čomu svedčia aj výsledky. Cieľom je vzbudiť záujem verejnosti, aby sa zachovala bikrosová 

dráha v prospech BMX Klubu Rača. 

p. starosta 

- od poslancov MZ MČ Bratislava - Rača bolo deklarované, že nikto nejde rušiť bikrosovú 

dráhu. Navrhol zriadiť pracovnú skupinu za účelom dosiahnutia dohody medzi spoločnosťou 

LBG arénou, s. r. o. a občianskym združením BMX Klubom Rača vo veci uzatvorenia zmluvy 

o podnájme pozemkov, kde by boli doplnení pán poslanec Mgr. Michal Drotován a Ing. Róbert 

Pajdlhauser, nemusí sa prijať uznesenie.  

p. Madzin 

- na žiadnom stretnutí neodznela veta, že sa zruší bikrosová dráha. Keby sa vrátilo hlasovanie 

do septembra minulého roka, tak by hlasoval proti BMX Klubu Rača, nerátal s tým, že sa 

nebude vedieť stretnúť BMX Klub Rača so spol.  LBG arénou, s. r. o.. Na komisii životného 

prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača bola spol. LBG 

aréna, s. r. o. nazvaná od pani Maníkovej, že sú to „rytieri v lesklej zboji“, ale ide o ľudí, ktorí 

pragmaticky rozmýšľajú. Treba, aby sa spol. LBG aréna, s. r. o. a BMX Klub Rača dohodli. 

Chodí okolo bikrosovej dráhy skoro denne a má prehľad, koľko detí tam trénuje a ako často. 

Viackrát boli videné v pracovných dňoch osobné motorové vozidlá z Myjavy, Pezinka, 

Martina. Troška ho mrzí, že to čo by malo mať spoločenský záujem na vybudovaní športového 

areálu, ktorý bude slúžiť obyvateľom Rače, aby to zaniklo na banalite, ktorá sa točí okolo 

bikrosovej dráhy. Nie je normálne, aby sa na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača bavilo 

o niečom, čo by sa dalo vyriešiť normálnou dohodou, ale tá dohoda musí byť medzi BMX 

Klubom Rača a spol. LBG arénou, s. r. o.  

p. Gelingerová  

- asi je naozaj problém vo vzájomnej komunikácii, mala požiadavku, aby MČ Bratislava – Rača 

bola nápomocná pri vyriešení problému, problémom je podľa jej informácie pozemok 

v rozlohe 3 m² na dojazd. 

p. Khandl 

- doplnil informácie, osobne sa stretol s BMX Klubom Rača na poslaneckých dňoch a hovoril, 

že materiál, ktorý je súčasťou petície proti zmene uznesenia, tak nie je materiálom, ktorým 

sa bude MZ MČ Bratislava - Rača zaoberať. Plne súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny, aby 

si urobili názor aj poslanci MZ MČ Bratislava – Rača, lebo sa počúva názor len jednej strany.  

p. Pajdlhauser 

- podporuje BMX Klub Rača, žiadosť spol. LBG aréna, s. r. o. nie je relevantná nakoľko 

nepredložila ani jedna strana, že niekto marí rokovania a stretnutia. Ani jedna strana 

nepredložila veci, kedy sa stretli, aké boli dohodnuté podmienky, odkiaľ a pokiaľ zasahuje 

jednotlivý projekt, zameranie projektu, kde sú problémové body, kedy boli navrhnuté 

stretnutia a k akým prišlo kompromisom. Poslanci MZ MČ Bratislava – Rača sa nemohli 

vyjadrovať k spol. LBG aréne, s. r. o., pretože žiadosť nebola relevantná. Navrhol, aby pri 

rokovaniach boli robené zápisy, ktoré sa predložia na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača 

s faktami, kde je problémový bod. Treba robiť petície na mestských poslancov hlavného mesta 

SR Bratislavy, aby pomohli s pozemkami, ktoré sú v súkromných rukách.  

p. Luknárová 

- BMX Klub Rača sa snaží petíciou upozorniť na problém, že nie sú schopní voči spol. LBG 

aréna, s. r. o. sami rokovať, potrebujú právnu a mediálnu  pomoc. Nerada počúva reči, koľko 

detí trénuje na bikrosovej dráhe a aké tam stoja osobné automobily s SPZ. Faktom je, že BMX 

Klub Rača za 30 rokov vychoval veľa vynikajúcich športovcov. Veľkým problémom je 

pozemok, ktorý vedie cez bikrosovú dráhu a podobný pozemok prechádza aj futbalovým 
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ihriskom  a preto si myslí, že to nie je len na BMX Klube Rača, aby si tieto veci vysporiadal 

sám. Ak bude nevyhnutné, tak súhlasí aj so zámenu pozemkov.  

p. starosta 

- ak sa jedná skutočne o pozemok v rozlohe 3 m², tak by ho zaujímalo, či táto informácia bola 

prednesená spol. LBG aréne, s. r. o., ktorá nemala žiadnu informáciu. Až dnes prišiel na MÚ 

MČ Bratislava - Rača list od BMX Klubu Rača, kde sú uvedené všetky informácie. BMX 

Klub Rača má určité limity, povinnosti a 5 mesiacov nereaguje. 

p. Pajdlhauser 

- petícia BMX Klubu Rača bola irelevantná. Čo sa týka zviditeľnenia, sme v štádiu, že spol. 

LBG aréna, s. r. o. bude dávať žiadosti, aby sa zviditeľnila a BMX Klub Rača bude dávať 

petície. V zmluve je záväzná povinnosť, aby spolu rokovali, má sa hľadať cesta, majú sa 

predložiť reálne veci a výkresy. 

p. Ivičič 

- má obavy, že BMX Klub Rača zanikne, zástupcovia klubu už raz boli zbalení ešte za čias pána 

Bielika, pretože súkromné pozemky sú reálnou hrozbou. Možno by MČ Bratislava – Rača 

mohla odvrátiť hrozbu, že by sa pozemky kúpili, len to by sa muselo nájsť osem hlasov 

poslancov MZ MČ Bratislava - Rača a finančné prostriedky. Ešte je tu riešenie, že by sa mohlo 

nájsť iné miesto pre bikrosovú dráhu. Myslí si, že zmluva, ktorá bola uzatvorená so spol. LBG 

aréna, s. r. o. má tiež slabé miesta a vôbec sa mu nepáči, že pozemok má prenajatý za 1,- € na 

rok a už sa mu nepáči ani to, že BMX Klub Rača má zaplatiť spol. LBG aréna, s. r. o. 1,- € za 

rok.  Keď pozemok majú prenajatý, tak sa nemusí platiť daň, keby im pozemok patril, tak 

musia platiť daň. Mali by sa nájsť možnosti a pomôcť obidvom stranám, nevedia podpísať 

podnájomnú zmluvu.  

p. Drotován 

- víta vytvorenie pracovnej skupiny, kde by boli aj zástupcovia BMX Klubu Rača a aj spol. 

LBG aréna, s. r. o., práve kúsok pozemku je problémovým bodom. Spol. LBG aréna, s. r. o. 

dala zámer do EIA, kde je cesta, potom sú parkoviská. Ak sa tri parkoviská posunú resp. dajú 

inde a posunie sa cesta smerom k futbalovému ihrisku, tak tam rozmer videl. Vníma to tak, že 

spol. LBG aréna, s. r. o. chce ukázať silu a BMX Klub Rača sa to práve snaží posunúť tak, aby 

sa tie 3 m² nestali kľúčovými. BMX Klub Rača víta športový areál, ale má aj záujem, aby sa 

doriešil dojazd.  

p. starosta 

- na spoločnom stretnutí sa riešil problém s dojazdom, dnes sú technické možnosti, aby sa 

dojazd riešil.  

p. Máťuš 

- spol. LBG aréna , s. r. o. je veľmi ústretová, povedalo sa, že bikrosová dráha bude zachovaná 

a boli dané návrhy, že sa urobí kalendár podujatí BMX Klubu Rača. Zo strany spol. LBG 

aréna, s. r. o. sa vždy našlo rozumné riešenie a nikoho nemali záujem negovať. S futbalistami 

sa spol. LBG aréna, s. r. o. rozumne dohodla, aby sa nestalo to, že nebude vybudovaný žiadny 

športový areál.  

p. Rácz 

- naozaj sa jedná o posunutie cesty o 3 m² v porovnaní so súčasným stavom. BMX Klub Rača 

na tom trvá, ide o čisto pragmatický dôvod, keďže budú mať záväzok v podnájomnej zmluve 

zabezpečiť bezpečnosť na športovisku, tak nemôže byť v cieľovej rovinke asfaltová časť, kde 

deti dobrzďujú. Takéto riešenie nie je pre BMX Klub Rača akceptovateľné. Boli dohodnuté 

určité kroky, ktoré sa dohodli na jeseň, ale následné kroky spol. LBG arény, s. r. o. tieto 

dohody negoval a nerešpektoval na čom sa ústne dohodlo. Začiatkom týždňa MÚ MČ 

Bratislava - Rača obdržal žiadosť, kde boli spomenuté všetky kroky BMX Klubu Rača, ktoré 

podnikol vo vzťahu k spol. LBG aréne, s. r. o.. Žiadosť dokumentuje aj to, ako sa spol. LBG 

aréna, s. r. o. správa k BMX Klubu Rača, že ignoruje námietky k zmluvám a pod..  
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Do diskusie sa prihlásil prítomný občan p. Rapčan, starosta dal hlasovať o udelení slova. 

 

 Hlasovanie č. 20 o udelení slova pánovi Rapčanovi – občan MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 12 0 0 3 

 

p. Rapčan, občan st., predseda BMX klubu Rača 

- petícia bola organizovaná z toho dôvodu, že na MČ Bratislava - Rača bola doručená žiadosť 

od spol. LBG aréna, s. r. o., kde investor žiadal, aby boli klauzuly o zachovaní existujúcej 

bikrosovej dráhy vypustené z uznesenia. V októbri 2014 bola spoločná dohoda, že tam bude 

cesta, ktorá spája obidve parkoviská. Výsledkom bola štúdia, kde cesta nebola a namiesto toho 

mal cez pozemkom viesť chodník. Takto to bolo potvrdené čierne na bielom. Bolo potrebné 

ešte doriešiť podrobnosti s magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy ohľadne parciel, pod 

ktorými je podzemný potok a vodovodné potrubie, to bola podmienka, tým sa uvoľnia dve 

parcely, ktoré patria magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. MČ Bratislava - Rača mala 

podať žiadosť na magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aby jej tieto dve parcely boli 

zverené, keďže toto by bolo vyriešené, tak investor hovoril, že potom príde s nejakým 

variantom definitívne potvrdzujúci stav, na ktorom sa dohodli. BMX Klub Rača čakali 

a sledovali zasadnutia hlavného mesta SR Bratislavy, či je zmienka o prerokovaní zverení 

pozemkov a nič sa neobjavilo. Až prišlo k tomu, že spol. LBG aréna, s. r. o. požiadala MČ 

Bratislava - Rača o zrušenie klauzúl v zmluve a zrušenie uznesenia a riešenie je, aby namiesto 

chodníka tam bola 2 prúdová cesta, ktorá spája jedno a druhé parkovisko. Táto cesta, ale 

zasahuje do dráhy a nebudú sa môcť usporadúvať podujatia. Dráha musí spĺňať bezpečnostné 

a technické podmienky.  

p. Pajdlhauser 

- je k dispozícii komisár, ktorý schvaľuje trate a má na starosti parametre, ktorý sa dá prizvať na 

konzultáciu pri stretnutí a vie povedať, čo spĺňa a čo nespĺňa dráha a ako sa to dá vyriešiť? 

p. Rapčan, občan st., predseda BMX klubu Rača 

- pri rokovaniach so spol. LBG arénou, s. r. o. jej boli predložené všetky pravidlá, kde sú  

uvedené všetky zóny a aj to, na ktoré preteky je potrebný certifikát od medzinárodnej 

cyklistickej federácie. 

  

Do diskusie sa prihlásil prítomný občan p. Obermajer, starosta dal hlasovať o udelení slova. 

 

Hlasovanie č. 21 o udelení slova p. Obermajer – občan MČ Bratislava – Rača. 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 14 0 0 1 

 

p. Obermajer, občan MČ Bratislava – Rača 

- má na svedomí výstavbu čiernych stavieb a prišiel s ponukou pre MČ Bratislava – Rača. Za 

pomoc pri vyriešení papierov na čierne stavby a legalizáciu ponúka MČ Bratislava - Rača 

výstavbu parku alebo detského ihriska v hodnote 30.000,-€. Jedná sa o takúto ponuku z toho 

titulu, že bez pomoci MČ Bratislava - Rača sa čierne stavby zlegalizovať nedajú, nakoľko 

v prvom rade je potrebný súhlas poslancov MZ MČ Bratislava - Rača a následne súhlas 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

p. Ivičič 

- má informáciu o piatich čiernych stavbách, ktoré boli postavené bez právoplatného stavebného 

povolenia, že z nejakého dôvodu ich nie je možné skolaudovať. Poslanci MZ MČ Bratislava - 

Rača nemôžu kupčiť s takýmto návrhom, toto je kompetencia SÚ MÚ MČ Bratislava - Rača 

a starostu. Nevie, prečo čierne stavby nie je možné skolaudovať, pretože z jeho právneho 

hľadiska stavba, ktorá nie je v rozpore s verejným záujmom by mala byť skolaudovaná, aj keď 

na ňu nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie.  
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p. starosta 

- p. Obermajer bol na prerokovaní priestupku a túto ponuku adresoval aj jemu, ako štatutárovi 

MČ Bratislava - Rača, za ktorú poďakoval a odmietol. P. Obermajer prišiel na zasadnutie MZ 

MČ Bratislava – Rača lebo si myslel, že je v kompetencii poslancov takýto návrh prijať alebo 

neprijať, ale nie je to v kompetencií poslancov. 

 

p. Luknárová 

- má informáciu, že od 1. septembra 2015 bude na Zdravotnom stredisku Tbiliská ordinovať  

praktický lekár, otázka, či ide o praktického lekára z Kubačovej ulici. 

- otázka, v dozornej rade v Media Rača spol. s. r. o. je stále uvedená Katka Dobiášová, či je 

bežné, že pol roka po voľbách sa informácia neopraví. 

p. starosta 

- na komisii finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava – Rača to bolo prejednávané a konateľka 

spol. Pro Bios, s. r. o. dala informáciu, že praktickým lekárom na Zdravotnom stredisku 

Tbiliská bude zamestnanec z tejto spoločnosti.  

- pripraví sa návrh na zmenu úpravy v dozornej rade spol. Media Rača, s. r. o. 

  

p. Pajdlhauser 

- poprosil o informáciu k školskému pozemku „ZŠ de La Salle a cintorínu,“ ako to bude 

pokračovať, aké sú zámery, prečo poslanci MZ MČ Bratislava - Rača neboli informovaní 

o zámere a pod.   

p. starosta 

- problematika cintorínu je kompetenciou hlavného mesta SR Bratislavy, v materiáli z roku 

2013 mesto deklarovalo, že zápasí s nedostatkom hrobových miest. Pred 2 rokmi medzi 

pozemkom školského dvora a cintorínom bol pás pozemku, na ktorom bol múr v dezolátnom 

stave, ktorý MČ Bratislava – Rača spolu s Marianumom a Račianskou farou, ako vlastníkom 

celého školského areálu zlikvidovali, kde hrozilo poškodenie majetku. Za utŕžené finančné 

prostriedky sa navrhlo kúpiť predmetný pozemok o výmere 305 m².  Ako mestský poslanec 

a ako starosta žiadal, aby mestská organizácia, ktorá je zriadená na spravovanie cintorínu 

pripravila návrh na rozšírenie cintorína minimálne o kolombárium, pretože hrobové a urnové 

miesta, ktoré má MČ Bratislava - Rača teraz k dispozícií za dva roky nebudú. Za sídliskom 

Komisárky je územná rezerva, na výstavbu, len hlavnému mestu nepatrí ani meter štvorcový, 

čo znamená, že bude musieť vykupovať pôdu na výstavbu cintorína a v blízkej dobe nebude 

mať finančné prostriedky k dispozícii. Návrh bol konzultovaní aj s Farou Bratislava – Rača  

a s riaditeľom ZŠ de La Salle. MČ Bratislava – Rača urobí všetko preto, aby boli stromy 

zachované, aby mohol byť rozšírený cintorín minimálne o urnovú stenu. 

p. Drotován 

- keď sa hovorí, že je nedostatok hrobových a urnových miest na pochovávanie a pritom nie je 

problém dať určitú časť pozemku Ružinovského cintorína na pamätník tureckých vojakov 

v prvej svetovej vojne, ktorí tu žiadni nezahynuli a táto zámena vide tak, že hlavné mesto SR 

Bratislavy získa 11x5 metrov. Áno vzniknú miesta v MČ Bratislava – Rača, ale na 

Ružinovskom cintoríne zase vznikne moslimský pamätník a nič sa dokopy nevyrieši.  

p. starosta 

- prioritou je riešiť požiadavky a potreby obyvateľov MČ Bratislava - Rača. Každú žiadosť 

o urnové miesto schvaľuje osobne. 

p. Pajdlhauser 

- pozitívna vec je, že sa pozemok dostane pod správu hlavného mesta SR Bratislavy alebo MČ 

Bratislava – Rača, čo zhodnotil, ako pozitívum. Predmetný pozemok bol vždy súčasťou ZŠ de 

La Salle a nemyslí si, že rozšírením cintorína sa vyrieši pochovávanie v rámci mesta 

Bratislavy. Čo sa týka urnovej steny, pokiaľ bude na hranici pozemku, kde bol pôvodný múr 

a bude tam radovo 200 urnových miest, tak nikto proti tomu nič nemá, môže sa vytvoriť 

 prirodzené rozdelenie školy od cintorína, čo je vítané. Ale pokiaľ sa mieni zasahovať do  
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pozemku, ktorý užíva ZŠ, tak tam má zásadné výhrady a trvá na tom, aby bol projekt 

predložený a prediskutovaný na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača.  

p. starosta 

- v krátkej dobe bude zvolaná pracovná skupina, kde bude prizvaná  spol. LBG aréna, s. r. o. 

a BMX Klub Rača.  

 

18. Záver 

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

ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 30. júna 2015  

 

 

 JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

       overovateľ                              starosta 

 

  

Ing. Rudolf Ivičič                                                                  Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                                      prednostka    

 

 

 


