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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.  Materiál 
 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016,  
ktoré boli zodpovedané ku 30.03.2016 

 
 

p. Dobrotková – Žiada o informáciu o možnosti investora podieľať sa na výstavbe alebo 
        financovaní MŠ v súvislosti s výstavbou RNR 

Odpoveď:            Starosta miestneho úradu MČ Bratislava – Rača Mgr. Peter Pilinský 
uzavrel zmluvu so spoločnosťou  RETKINS, s.r.o., ktorá  v Rači buduje 2 bytové domy Rača 
Tower a Rača Gate, o poskytnutí podpory pre miestny úrad vo výške 100 tis. €. (zmluva č. 
263), link:  file:///C:/Users/peskova/Downloads/ZC263_RETKINS_SCAN%20(1).PDF. 
 Investor sa v zmluve v čl. I., bod 2 a) okrem iného zaviazal „zlepšiť úroveň činností          
a služieb poskytovaných v predškolských a školských zariadeniach (materské školy, základné 
školy, vrátane školských zariadení ako napr. školský klub detí, a pod.), ktoré sa v čase 
platnosti  a účinnosti tejto Zmluvy nachádzajú na území Mestskej časti Bratislava – Rača a sú 
zriadené v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, m. č. BA – Rača.“         
Odpoveď vypracovala: Mgr. A. Bezděková, dňa 29.3.2016  
 
p. Dobrotková  –  Žiada o informáciu týkajúcu sa opravy komunikácie Popolná a jej  

         zaradenie do plánu generálnej opravy      
Odpoveď:           Rekonštrukcia komunikácie Popolná od Potočnej  po odbočku Rudnická nie 
je zahrnutá do rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016. Nevyhnutná oprava 
poškodených miest dlažby z čadičových kociek bude riešená len  z rozpočtu opráv miestnych 
komunikácií. V rozpočte na rok 2016 je zahrnutá čiastka 30000 eur na projektové 
dokumentácie rekonštrukcií zverených miestnych komunikácií, je možné iba projekčne riešiť 
rekonštrukciu uvedeného úseku ulice Popolná. Na horný úsek od Rudnickej  po Na  medzi  je 
projektová dokumentácia vypracovaná.         
Odpoveď vypracoval: Ing. Š. Borovský, dňa 29.3.2016 
 
p. Dobrotková – Žiada starostu, aby sa zasadil o odstránenie 2 ks mobilných WC na       

Kubačovej ul. na pozemku v správe hlavného mesta 
Odpoveď:          Na základe Vašej interpelácie, ktorou ste žiadali MČ Bratislava - Rača 
o odstránenie dvoch mobilných WC pri prevádzke Letná terasa na Kubačovej ul., Vám 
oznamujeme nasledovné : mobilné toalety TOI – TOI, ktoré boli umiestnené pri prevádzke 
Letná terasa TOI – TOI tam k dnešnému dňu nie sú. V prílohe zasielame fotodokumentáciu.       
Odpoveď vypracovala: A. Zubalová , dňa 29.3.2016  
 
p. Gelingerová  –  Žiada mestských poslancov o informáciu o riešení problému s 

pribúdajúcim počtom herní v Bratislave (otvorenie novej herne na 
Východnom) 

Odpoveď:     Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že udeľovanie individuálnych 
licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov patrí do 
výlučnej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislava. Viac informácií k tejto problematike ako 
aj k prebiehajúcej petícii smerujúcej k zákazu hazardných hier na území Bratislavy je verejne 
prístupných napríklad na http://www.bratislava.sk/peticia-proti-herni-na-trnavskej-ceste/d-
11050391/p1=11049947.  

Podnikateľ novootvorenej herne na Východnom je povinný dodržiavať prevádzkovú 
dobu určenú všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2008 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti 
Bratislava–Rača v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá je stanovená od 6,00 hod do 
22.00 hod;  v rámci tohto času má mať podnikateľský subjekt stanovený prevádzkový čas pre 
svoju prevádzku. V prípade nedodržiavania prevádzkovej doby alebo v prípade rušenia 



nočného pokoja je potrebné riešiť vynucovanie dodržiavania stanovených pravidiel cestou 
mestskej polície.         
Odpoveď vypracovala: A. Zubalová, dňa 18.3.2016  
  
p. Gelingerová –   Žiada o informácie a kópie dokladov spoločnosti Media Rača, s.r.o.      

(financovanie, účtovná závierka, mzdové náklady), 
Odpoveď:             Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že Vami požadované  
daňové priznanie spoločnosti Media Rača, s.r.o.  za rok 2015 bude vyhotovené k termínu 
31.3.2016,  vrátane účtovnej závierky za rok 2015.  
Mzdové náklady a odvody za zamestnancov, vrátane rozdelenia ziskov za predchádzajúce 
obdobia sú zverejnené na web. stránke  mediaraca.sk,  link: 
http://www.mediaraca.sk/inpage/vyrocne-spravy/ . 
Odpoveď vypracovala: Ing. M. Debnárová, dňa 20.3.2016 
 
p. Sekerka      –  Žiada o informáciu o štádiu rozpracovania a realizácie nadstavby MŠ Pri 

          Šajbách 
Odpoveď:        Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že na projekt Obnova 
Materskej školy Pri  Šajbách  14 – rekonštrukcia a dostavba, bolo vydané právoplatné 
stavebné povolenie č. OS-17/2016/MOK-2. V priebehu marca 2016 bude vo Vestníku 
Verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie Ponúk (podlimitná zákazka). 
Termín realizácie je viazaný na ukončenie prác na Rekonštrukcii a nadstavbe MŠ Barónka, 
Predpokladaný začiatok prác: 08/2016.  
Odpoveď vypracoval: Ing. Š. Borovský, dňa 14.3.2016 
  
p. Sekerka         –  Žiada o informáciu o vlastníkovi budovy bývalý „Matador“ z dôvodu     

vyčistenia areálu 
Odpoveď:           Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že podľa výpisu z katastra 
nehnuteľností je vlastníkom budov a pozemkov v areáli bývalého podniku Matador Hlavné 
mesto SR Bratislava. Za stav areálu zodpovedá vlastník pozemku. 
Mestská časť Bratislava – Rača písomne vyzve vlastníka na uskutočnenie nápravy, resp. 
vyčistenia areálu. 
Odpoveď vypracoval: Ing. R. Sisák, dňa 23.3.2016 
 
p. Sekerka        –   Žiada informáciu o vlastníkovi budovy bývalý „Vojenský hotel“ z dôvodu 

         jeho ďalšieho možného využitia na penzion-hospic-školský internát 
Odpoveď:          Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že podľa výpisu z katastra 
nehnuteľností je vlastníkom stavby Slovenská republika, správcom Bytová agentúra rezortu 
ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Bytová agentúra rezortu ministerstva 
obrany (BARMO) je štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku štátu. Súčasťou 
správy zvereného majetku štátu je aj jeho predaj a prenájom. Predmetom predaja je ten 
majetok, ktorý bol vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona                 
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
Odpoveď vypracoval: Ing. R. Sisák, dňa 22.3.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 


