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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 12. 05. 2015 

uznesenie č. 46 - 56 

 

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 bodu do programu MZ MČ Bratislava – Rača:  
Návrh pani Dagmar Gelingerovej, poslankyňa MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na zaradenie nového bodu č. 12, „Návrh na doplnenie financovania hlukovej štúdie, 

hluk Železnice SR“. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača 

- navrhnutý nový bod môže byť prerokovaný v bode číslo 13. Rôzne MZ MČ Bratislava – 

Rača. Rokovací poriadok MZ MČ Bratislava - Rača neumožňuje zaraďovať nové body do 

programu MZ MČ Bratislava - Rača, ktoré nie sú doručené v písomnej podobe.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača 

- nový bod nemôže byť prerokovaný v bode číslo 13. Rôzne MZ MČ Bratislava – Rača, 

nakoľko v bode Rôzne nie je možné nič navrhnúť a materiál v písomnej podobe má 

k dispozícii pán Ing. Bohumil Gašpierik, vedúci odd. životného prostredia MÚ MČ 

Bratislava - Rača preposlaný a životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

MZ MČ Bratislava – Rača. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača 

- pokiaľ je správne informovaný, tak nový bod môže byť schválený a nemusí byť 

v písomnej podobe predložený na rokovanie MZ MČ Bratislava - Rača. Až keď sa bude 

schvaľovať uznesenie MZ MČ Bratislava - Rača, tak musí byť k dispozícii písomný 

materiál. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača 

- MČ Bratislava – Rača má záujem obyvateľom Na Pasekách pomôcť. Na komisii 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača sa 

prijalo uznesenie, že sa ide vypracovať hluková štúdia za finančnej spoluúčasti obyvateľov 

postihnutého bytového domu Na Pasekách.  
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Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača 

- o návrhu na zmenu programu MZ MČ Bratislava – Rača sa musí dať hlasovať. Ak starosta 

nedá o návrhu hlasovať, tak stráca právo viesť MZ MČ Bratislava – Rača.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača 

- materiál necháva na prerokovanie v bode číslo 13. Rôzne MZ MČ 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 rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015 

5. Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v znení VZN č. 1/2014 

6. Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ul. Pekná cesta č. 7 ako prípad hodný oso-

bitného zreteľa 

7. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú. Rača, na ul. 

Rustaveliho (Akzent BigBoard, a.s.) 

8. Návrh na odpredaj pozemku registra “C“ parc. č. 17272/12 o výmere 19 m2, zapísaný na LV 

1628 pod garážou súp. č. 9893, lokalita Račianska ulica (Ružena Patakyová) 

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

bytov 

10. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov 

11. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 31.03.2015 

12. Interpelácie 

13. Rôzne  

14. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje 

  

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  

 

            UZN 46/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 1 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 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 

schvaľuje 

          

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

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

 

             UZN 47/12/05/15/P 
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 Hlasovanie č. 2      

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 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 31.03.2015    

         

   UZN 48/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 3     

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

 

4.  Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015 
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 rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 31.3.2015 

 

             UZN 49/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 4 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

 

5. Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v znení VZN č. 1/2014 

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, pán poslanec Mgr. Mário Khandl  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 1/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 3/2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. 

1/2014 

 

             UZN 50/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 5 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 10 2 2 1 

 

 

6. Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ul. Pekná cesta č. 7 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, pán poslanec Mgr. Mário Khandl  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

prechod nájmu nebytového priestoru o výmere 159,30 m2, ul. Pekná cesta č.7 z nájomcu Mgr. 

Emília Achbergerová, Hlinkova 34, 900 27 Bernolákovo, na nového nájomcu  MÄSO – 

ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o., Nálepkova 80, 900 27 Bernolákovo, IČO 48026158, 

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

138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania obchodných 

služieb v tejto lokalite. 

 

             UZN 51/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 6 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

 

7. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú.  Rača, na 

ul. Rustaveliho (Akzent BigBoard, a.s.) 

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

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

 

 

 



Zápisnica zo zasadnutia MZ MČ Bratislava - Rača zo dňa 12. 5. 2015 5 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača 

- predpokladá, že doba nájmu sa reklamnej spoločnosti automaticky predlžovala. Nájomná 

zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do dátumu 31. marca 2008 a v roku 2015 sa 

reklamnej spoločnosti nájomná zmluva automaticky predĺžila do dátumu 31. marca 2016. 

Diskutuje sa o období od roku 2016 do roku 2017. Otázka, či reklamná spoločnosť bude 

súhlasiť s tak vysokou finančnou sumou?  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača 

- na spoločnom stretnutí sa dohodla výhodná finančná suma vo výške 600,-€ za 1 prenajatý 

pozemok. MČ Bratislava - Rača bude mať v rozpočte za dva roky finančnú sumu 

v hodnote 2.400,-€. Ak navrhnutá finančná suma nebude odsúhlasená na zasadnutí MZ 

MČ Bratislava – Rača, tak reklamná spoločnosť nemá problém billboardy hneď odstrániť, 

aj keď majú ešte o rok predĺženú nájomnú zmluvu v zmysle Občianskeho zákonníka. 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača 

- zaujala ju veta, že reklamná spoločnosť ponúkla MČ Bratislava – Rača bezplatnú 

mediálnu podporu na podujatia organizované MÚ MČ Bratislava - Rača a chce vedieť, či 

je špecifikovaný objem a ako často  bude možné reklamné zariadenia využívať.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača 

- MÚ MČ Bratislava - Rača spolupracuje s rôznymi reklamnými spoločnosťami, ktoré majú 

na území MČ Bratislava - Rača svoje reklamné plochy a prioritne sa sústreďuje na nosné 

kultúrne podujatia, ako je Račianske vinobranie a Račianske Hody. Nevie momentálne 

povedať, o aký počet reklamných plôch sa jedná, ale pôjde o miesta s reklamnými 

plochami v iných mestských častiach, kde v rámci mesiaca september a máj sa vedia 

prilákať obyvatelia mesta Bratislavy na dve nosné kultúrne a spoločenské podujatia MČ 

Bratislava - Rača.  

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

predĺženie doby nájmu časti pozemkov parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú. Rača, na ul.   

Rustaveliho pre Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44540957, 

do 31.01.2017, za účelom umiestnenia reklamných billboardov, cena nájmu 1 200.- €/rok za 

celý predmet zmluvy, ako  prípad  hodný  osobitného zreteľa v zmysle  ustanovenia  § 9a ods. 

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

 

             UZN 52/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 7 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 11 1 3 

 

 

8. Návrh na odpredaj pozemku registra “C“ parc. č. 17272/12 o výmere 19 m2,  zapísaný na 

LV 1628 pod garážou súp. č. 9893, lokalita Račianska ulica (Ružena Patakyová) 
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. 
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Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

odpredaj pozemku registra „C“ parc. č. 17557/12, evidovaný na LV č. 1, vo výmere  19 m2 

Ružene Patakyovej, ul. Blumentálska 24,  811 07 Bratislava za cenu vo výške 2.630.- €, 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

              UZN 53/12/05/15/P 

 

Hlasovanie č. 8 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 14 1 0 

 

 

9.  Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012  

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

        pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne:  

a) byt č. 9, Cyprichova ul. č. 3, garsónka, rozloha 23,64 m2 pani Marcele Kulhánkovej 

nar.10.02.1972, trvale bytom Cyprichova ul. č. 3, 831 53 Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 

01.05.2015 do 30.04.2016 

 

b) byt č. 12, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 31,51 m2 pani Ingrid Vankovej nar.  

12.02.1975, trvale bytom Cígeľská č. 8, 831 06 Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 15.05.2015 

do 14.05.2016 

 

c) byt č. 2, Karpatské námestie č. 22, garsónka, rozloha 25,70 m2 pánovi Jánovi  Erbenovi nar.  

30.11.1948, trvale bytom Karpatské námestie č. 22, 831 06 Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 

01.06.2015 do 31.05.2016  

 

d) byt č. 50, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 22,44 m2 pani Emílii Kukanovej nar. 

09.04.1959, trvale bytom Pri Šajbách č. 26, 831 06 Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 

01.06.2015 do 31.05.2016 

 

e) byt č. 8, Hagarova ul. č. 15, 2 – izbový byt, rozloha 60,64 m2 manželom Jánovi Kederovi nar.  

05.02.1972 a Ľubici Kederovej nar. 07.06.1974, trvale bytom Hagarova ul.č.15, 831 51 Brati-

slava na dobu určitú, 1 rok od 01.05.2015 do 30.04.2016 
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f) byt č. 31, Pekná cesta č.3, garsónka, rozloha 25,91 m2 pani Miriam Šmičekovej nar. 

22.07.1976, trvale bytom Gelnická č. 26, 831 06 Bratislava na dobu určitú, 1 rok od 

01.06.2015 do 31.05.2016. 

 

             UZN 54/12/05/15/P 

Hlasovanie č. 9 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

10.  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, doteraz mu prihlasovacie zariadenie 

zlyhávalo, nechce k bodu diskutovať, ale v predchádzajúcich bodoch mal záujem diskutovať.  

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača    

schvaľuje 

 

      pridelenie obecného  nájomného bytu: 

byt č. 38, na Kadnárovej ul. 2, Bratislava, dvojgarsónku 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 55/12/05/15/P 

 

Hlasovanie č. 10 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 14 0 0 1 

 

11. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 31.03.2015 

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: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača 

- chodník smerom k Slovenskej pošte, a. s. na sídlisku Rendez je v dezolátnom stave, 

požiadala, aby sa spravili opatrenia alebo sa urgovala oprava chodníka. Z MÚ MČ 

Bratislava – Rača dostala odpoveď, že údržbu chodníka  k Slovenskej pošte, a. s. na 

sídlisku Rendez majú na starosti príslušné obytné domy, ale za celú zimu nebol chodník 

odhrnutý.  

 

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 31.03.2015 

             UZN 56/12/05/15/P 
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Hlasovanie č. 11 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

12.  Interpelácie   

       p. Sekerka - Žiada o informáciu ohľadom termínu a postupu rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách,  

       p. Sekerka - Žiada o informáciu ohľadom cyklotrasy Rača – Rendez - Vajnory,  

       p. Sekerka - Žiada o informáciu o možnosti predĺženia autobusovej linky č. 52 z Vajnor k letisku, 

  p. Pálka - Žiada o informáciu o počte stravných lístkov pre dôchodcov za mesiac a o oprave  

  chodníka pred AB kozmetikou a Daňovým úradom, 

  p. Dobrotková - Dodatok  k nájomnej zmluve MČ – Rodinné centrum Ráčik, 

  p. Luknárová - Žiada o informácie týkajúce sa spôsobu odmeňovania a platových pomerov  

  zamestnancov miestneho úradu, 

  p. Antalová Plavuchová - Žiada o informáciu o ihrisku za gymnáziom Hubeného ul., počet  

  prijatých  a neprijatých detí do MŠ.  

 

 

13. Rôzne 

p. prednostka - Informácie z činnosti miestneho úradu – zasadnutie MZ 12.5.2015. 

-  zriadenie bezplatnej právnej poradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom 

v mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá funguje každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 

15,00 do 17,00 hod v Obecnom dome na Alstrovej ulici (najbližšia bude zas 20.05.2015). 

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, 

pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie. 

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným 

právom. Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie. Záujemca 

nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery. Poradenské právne služby 

poskytuje advokátska kancelária. Informácie k fungovaniu právnej poradne boli zverejnené 

v májovom RV a sú prístupné na webstránke MČ. 

- mestská časť vyhrala na prvostupňovom súde ďalší majetkový spor začatý ešte v roku 2009. 

Navrhovateľ si na súde uplatnil návrh o náhradu škody vzniknutú podľa jeho názoru 

nesprávnym úradným postupom v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo výške 12 389,97,- € 

s príslušenstvom. Dňa 30.04.2015 bol ústne vyhlásený rozsudok vo veci, v zmysle ktorého 

bola žaloba zamietnutá. 

-  Mestská časť získala dotáciu z MŠVVŠ SR na zvýšenie kapacít MŠ Barónka formou 

nadstavby. Požadovaná výška dotácie bola 200 000,00 €, schválená výška dotácie je 

110 000,00 €.  

- Koncom apríla sa uskutočnil jarný postrek pagaštanu konského (108 ks stromov) proti  škod-

covi ploskáčikovi pagaštanovému. 

- V rámci bežnej údržby stromov sa v apríli vysadilo 25 ks stromov vo verejnej zeleni, ako  

náhrada za suché odstránené dreviny. 

- V rámci údržby stromov sa v apríli začalo s plánovanými orezmi stromov. 

- Na detských ihriskách boli opravené zistené a nahlásené poškodenia hracích prvkov detských  

ihrísk (zlomené hojdačka, poškodené drevené preliezky, chýbajúce skrutky a pod...) 

V priebehu mesiaca máj sa vykoná hlavná ročná kontrola detských ihrísk (revízie odborne 

spôsobilou osobou) a uskutoční sa výmena piesku na verejných pieskoviskách a v škôlkach 

v správe MČ. 

- Dňa 30.5.2015 sa uskutoční v spolupráci so združením ENVIDOM, združenie výrobcov  

elektrospotrebičov pre recykláciu bezplatný odvoz starých spotrebičov priamo z domácností. 

Požiadavky na odvoz možno nahlásiť do 27.5.2015 osobne, e-mailom alebo telefonicky na 

odd. životného prostredia. 
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p. Dobrotková  
- vyjadrila sa k dlhoročnému problému rodinného centra Ráčik  a obyvateľov bytového domu. 

Dňa 27. novembra 2014 bola podaná na MÚ MČ Bratislava – Rača sťažnosť k prevádzke 

rodinného centra Ráčik, ktorú podali manželia z bytového domu a boli požiadaní ostatní 

obyvatelia bytového domu o vyjadrenie, či ide o problém jednej rodiny alebo či obyvatelia 

bytového domu naozaj vnímajú akcie organizované rodinným centrom Ráčik za vyrušujúce 

a obťažujúce. Dostali k rukám negatívne odpovede od viacerých rodín. Na komisiu sociálnu 

a bytovú MZ MČ Bratislava - Rača MZ MČ Bratislava - Rača boli zavolaní zástupcovia 

obyvateľov bytového domu a zástupcovia rodinného centra Ráčik, kde sa dohodlo, že sa 

upraví nájomná zmluva alebo činnosť tak, aby po 18,00 hod. mali občania pokoj a kľud, že 

rodinné centrum Ráčik obmedzí alebo úplne vylúči svoju činnosť cez víkendy. Zápis z komisie 

sa nachádza na www.raca.sk a aj napriek dohode sa obyvatelia naďalej sťažujú. V tejto veci 

interpelovala starostu a požiadala ho, aby predložil dodatok k nájomnej zmluve v zmysle, aby 

sa obmedzili prevádzkové hodiny rodinného centra Ráčik. 

 

p. Jošt 

- vyzval MÚ MČ Bratislava – Rača, aby zabezpečil register zmlúv, aby o predlžení alebo 

nepredlžení nájomných zmlúv sa rokovalo ešte pred tým, ako príde k ich automatickému 

predĺženiu.  

- požiadal a vyzval, aby sa do rekonštrukcie MŠ Barónka zahrnula aj oprava dvora, o ktorú 

požiadala pani riaditeľka MŠ, kde sa nachádza veľa betónových plôch.  

- požiadal o informáciu, v akom stave je realizácia projektov ISRMO  

- rád by vedel, aké podmienky sú dohodnuté s právnou kanceláriou ohľadne poskytovania 

právnych služieb, či je financovaná v rámci paušálu, alebo či ide o služby navyše, ktoré sa 

objednávajú.  

p. starosta  

- ide o právnu kanceláriu, s ktorou MÚ MČ Bratislava – Rača spolupracuje piaty rok za pevne 

stanovenú finančnú sumu podľa paušálu, takže poskytnutie právneho poradenstva neznamená 

navýšenie rozpočtu. 

- čo sa týka predlžovania nájomných zmlúv, tak MÚ MČ Bratislava – Rača pracuje na systéme, 

aby informácie boli k dispozícií v predstihu.  

- uvedomuje si potrebu opravy dvora, aj v prípade ostatných materských škôlok, ktorých 

rekonštrukcia sa realizovala v rámci ISRMO. Finančné prostriedky, ktoré prišli z odhadovanej 

cieľovej sumy, je určených na rozšírenie kapacít MŠ Barónka a nie na revitalizáciu hracích 

prvkov. V súčasnosti je podaný projekt na revitalizáciu hracích prvkov na Bratislavskom 

samosprávnom kraji.  

- čo sa týka projektov ISRMO, tak žiadne nestihnutie termínov nehrozí, finančné prostriedky 

musia byť vyúčtované do 31. decembra 2015 a projekty MČ Bratislava - Rača budú 

zrealizované a prefinancované. 

p. prednostka 

- tento týždeň budú podpísané dodatky k zmluvám na predĺženie termínov na projekty 

Karpatské námestie a MŠ Gelnická, kde budú práce ukončené do 31. mája 2015. Na dennom 

stacionári na Plickovej ulici sa odstraňujú nedostatky, pripravuje sa kolaudácia, bude sa 

podávať už len záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu. Na MŠ 

Gelnickej sa musela uzatvoriť s dodávateľom na základe rokovacieho konania so zverejnením 

zmluva na doplňujúce práce, pretože z pohľadu statiky sa museli iným spôsobom riešiť okná 

na prístavbe, táto zmluva bola podpísaná a je zverejnená aj na www.raca.sk.  

p. starosta 

- na kontrolné dni na  stavbách sú vyhradené utorky a uvíta, ak prídu poslanci MZ MČ 

Bratislava – Rača, aby videli, ako stavebné práce postupujú. 

 

p. Gelingerová 

- obyvatelia Na Pasekách majú dlhoročný problém s hlukom a majú jediný záujem, aby sa 

zmeral hluk, aby sa vyhodnotil správne a konečne sa problém riešil odborne.  Prítomných 

poprosila, aby sa za finančnú sumu 3.000,-€ dal zmerať hluk. Bola by veľmi rada, aby sa MČ 

http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-socialna-zdravotna-bytova-a-pre-spolupracu-s-obcianskymi-zdruzeniami/
http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-socialna-zdravotna-bytova-a-pre-spolupracu-s-obcianskymi-zdruzeniami/
http://www.raca.sk/
http://www.raca.sk/
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Bratislava - Rača informovala na tzv. integrovaný regionálny operačný program na roky 2014 

– 2020, kde vláda SR práve vypichuje takéto oblasti, ktoré sú zaťažené enormným hlukom 

a poskytuje mimoriadne dotácie, kde 95% hradí SR a len 5% hradí samospráva.  

p. starosta 

- MČ Bratislava - Rača má pripravené podklady, vychádzal z odporúčaní a návrhu, ktorý bol 

prijatý na komisii životného prostredia, výstavby a územného rozvoja MZ MČ Bratislava – 

Rača tzv. mať na financovaní hlukovej štúdie tretinovú spoluúčasť obyvateľov. Jeho politika je 

v tom, aby aj obyvatelia cítili a boli finančne spoluúčastní na vypracovaní hlukovej štúdie, aby 

to nebolo len o tom daj, urob, vybav, ale nech aj obyvatelia  majú určitú spoluparticipatívnosť.  

- vyjadril sa k plateniu daní, dane platia všetci obyvatelia a odporúča si pozrieť, akú daň platia 

obyvatelia za byt, je to cca 60,-€ za 3 izbový byt, z tých 60,-€ ostáva 30,- € na magistráte 

hlavného mesta SR Bratislavy a zvyšných 30,-€ sa delí medzi 17 MČ a do MČ Bratislava – 

Rača ide 5,5%. Takže to sú dane z nehnuteľností, z ktorých má MČ Bratislava – Rača kosiť, 

stavať cesty, opravovať MŠ a ZŠ a pod..  

p. Drotován 

- v prvom rade daň, ktorá ide na samosprávy, tak nosnou daňou je daň z príjmu FO, daň 

z nehnuteľností je veľmi malou daňou.  

- riešiť finančnú spoluúčasť na vypracovaní hlukovej štúdie, ktorá má stáť 2.500,-€, je smiešne.  

- čo sa týka sťažnosti na rodinné centrum Ráčik, tak sťažnosť je od štyroch rodín, ktoré sa 

neustále sťažujú na činnosť rodinného centra. Riešiť rodinné centrum Ráčik a jeho činnosť, 

ktorá je pre všetkých obyvateľov prospešná, sa malo v čase, keď sa im poskytoval priestor, 

pretože rodinné centrum do priestoru investovalo finančné prostriedky a susedské spory sú 

vždy a väčšina obytných domov v Krasňanoch má pod sebou obchodné priestory alebo 

reštaurácie. Na zmenu nájomnej zmluvy treba dohodu dvoch strany a podľa informácií 

o žiadnu dohodu nešlo. Išlo iba o návrh, ktorý bol predložený, ale určite nebol schválený. 

Vyzval MČ Bratislava - Rača a aj poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, ak by prišlo na 

rozhodovanie, tak sa zastať rodinného centra Ráčik, pretože obyvatelia, ktorí sú proti činnosti 

rodinné centra, tak ho tam  nechceli ani pred ôsmymi rokmi. Riešiť rodinné centrum a jeho 

obmedzenie znamená cestu k jeho zrušeniu a touto cestou nie je vhodné ísť. 

p. Dobrotková 

- na komisii sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava – Rača bol prijatý konsenzus zástupcov 

rodinného centra Ráčik a zástupcov bytového domu, pričom sa štyri krát opýtala obidvoch 

strán, či s navrhnutým riešením súhlasia a obidve strany vyjadrili súhlas. Zápis zodpovedá 

dohode, ktorá bola uskutočnená na komisii a táto dohoda by sa mala rešpektovať. Poprosila, 

aby sa pán poslanec Michal Drotován nabudúce vyjadril k tomu, o čom je naozaj 

informovaný. Čo sa týka rodinného centra Ráčik, tak problém už trvá roky a osobne si myslí, 

že lokácia takýchto činností vo vzťahu k obyvateľom nie je celkom šťastná a naozaj treba 

rozmýšľať o tom, že je potrebné im ponúknuť iné riešenie.  

 

p. Luknárová 

- vyjadrila sa k systému odmeňovania zamestnancov MÚ MČ Bratislava – Rača, kde pracovala 

25 rokov. Veľmi ju mrzí, ako sú za svoju prácu odmeňovaní zamestnanci a v akom pracovnom 

prostredí momentálne pracujú. Prezentovala svoj názor na systém odmeňovania formou 

zmluvných platov na miestnom úrade, ktorý bol prijatý ešte pred r. 2010. Informovala, že 

v tejto veci podala aj interpeláciu.  

p. starosta 

- schvaľovanie rozpočtu MČ majú v rukách poslanci, ktorí môžu navýšiť finančné prostriedky 

na odmeňovanie zamestnancov. Ak by mali nemali zamestnanci zmluvné platy, ale mali by 

tabuľkové platy, tak väčšina zamestnancov má platy nižšie. Platy zamestnancov nie sú 

schvaľované MZ MČ Bratislava – Rača, je to právo starostu 

p. Ivičič 

- možno sa zmenil zákon o odmeňovaní zamestnancov, ale MZ MČ Bratislava – Rača 

v minulosti schválilo, že sa môžu uzavrieť so zamestnancami zmluvné platy. Pokiaľ čítal 

zákon o obecnom zriadení a zákon o hlavnom meste SR Bratislavy, tak poslanci MZ MČ 

Bratislava – Rača nemôžu rozprávať starostovi do chodu MÚ MČ Bratislava – Rača, pretože 

http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-zivotneho-prostredia-vystavby-uzemneho-planu-a-dopravy/
http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-zivotneho-prostredia-vystavby-uzemneho-planu-a-dopravy/
http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-zivotneho-prostredia-vystavby-uzemneho-planu-a-dopravy/
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to je 100% kompetencia starostu.  

- upozornil, že miestna rada a  komisie sú len poradným orgánom MZ MČ Bratislava - Rača. Ak 

komisia MZ MČ Bratislava - Rača niečo navrhne, tak  by mal ísť materiál na rokovanie MZ 

MČ Bratislava – Rača,  pretože výstup z komisie je iba návrh a nejde o rozhodnutie. Toto sa 

stalo aj pri prideľovaní dotácií, že návrhy, ktoré komisia sociálna a bytová MZ MČ Bratislava 

– Rača neodporučila, vypadli zo zoznamu a poslanci už nemali právo sa k návrhu na zasadnutí 

MZ MČ Bratislava – Rača vyjadriť. 
p. starosta 

- môže sa dohodnúť, aby sa všetky materiály dávali do programu zasadnutia MZ MČ Bratislava 

– Rača, ale toto nie je téma na zasadnutie MZ MČ Bratislava – Rača, ale na pracovné 

stretnutie zástupcov politických klubov, kde sa dohodnú pravidlá. 

 

p. Plavuchová 

- osobne ju mrzí spor rodinného centra Ráčik a obyvateľov bytového domu. Na dnešnom 

zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača sa diskutuje o veciach, keď nie sú k dispozícií všetky 

potrebné informácie. Rodinné centrum sa prevádzkuje na základe zmluvy, ktorú má uzavretú 

na 10 rokov a bolo zriadené na vykonávanie činnosti, kde sa predpokladalo, že sa budú 

vyskytovať deti a rodiny, ktoré produkujú istú mieru hluku. V liste a maily, ktoré zaslalo 

rodinné centrum bola vyjadrená vôľa zmerania hluk na náklady rodinného centra Ráčik a boli 

vykonané obmedzenia a úpravy prevádzkového poriadku, ktorý bol doručený do podateľne 

MÚ MČ Bratislava - Rača, kde boli obmedzené prevádzkové hodiny po 18,00 hod.. Apelovala 

na poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, aby použili pri vzniknutom spore zdravý rozum 

a fakty.  

 

p. Luknárová 

- reagovala na pána poslanca Ivičiča,  že komisie MZ MČ Bratislava - Rača majú len poradný 

hlas, že rozhodnúť má MR a MZ MČ Bratislava – Rača, ale keď komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača, kde je 13 členov odporučí 

napr. niečo nekúpiť a na MR MZ MČ Bratislava - Rača sa dohodne, že sa to kúpi, tak potom 

o čom to je? 
p. starosta 

-  takáto situácia nenastala, tak poprosil byť korektný. 

 

p. Luknárová 

- čo sa týka rodinného centra Ráčik, tak konštatovala, že sa stále dopláca na riešenie 

z minulosti.  Niekoľkokrát avizovala, že ideálnou budovou na riešenie takýchto aktivít by bola 

budova kultúrneho strediska Elán, ktorá sa už vymenila za iný pozemok. Akákoľvek činnosť 

v bytových domoch ľudí obťažuje, vyrušuje a druhá vec je zase,  neprísť o aktivity rodinného 

centra, ktoré nemajú obdoby v rámci celej Bratislavy. Musí sa veľmi rozumne zvažovať 

umiestňovanie podobných aktivít. 

p. starosta 

-  o zámene pozemkov a budovy kultúrneho strediska Elán rozhodlo MZ MČ Bratislava - Rača, 

tak treba ctiť rozhodnutie väčšiny poslancov MZ MČ Bratislava – Rača.  

 

p. Drotován  

- vyjadril sa k umiestneniu rodinného centra Ráčik, napr. vo Viedni je bežné umiestňovať 

podobné aktivity do bytových domov, pretože je tam prístupnosť a blízkosť cieľovej skupiny. 

Argument, že sa podobné aktivity nemajú umiestňovať v bytových domoch je argument zo 70. 

rokoch.  

p. Pálka 

- veľmi pozitívne hodnotí prácu rodinného centra Ráčik, podľa listu, ktorý poslali konateľky, sa 

aktivít zúčastňuje 200 rodín s rodinnými príslušníkmi MČ Bratislava - Rača resp. neskôr je 

uvedené, že ide o 300 rodín, ide o obrovské množstvo ľudí. Vie si predstaviť v Zdravotnom 

stredisku na Hubeného ulici resp. niekde inde priestor, kde by rodinné centrum mohlo 

fungovať. Mali by sa ctiť požiadavky obyvateľov, ktorí sú vlastníci bytov v bytových domov, 

http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-socialna-zdravotna-bytova-a-pre-spolupracu-s-obcianskymi-zdruzeniami/
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aby mohli dôstojne a pokojne žiť. Prikláňa sa k tomu, aby sa dodatkom k zmluve vyriešil 

prevádzkový režim rodinného centra Ráčik a je presvedčený o tom, že rodinné centrum 

vykonáva veľmi pozitívnu činnosť.  

 

p. Gelingerová 

- vrátila sa k téme hluk ŽSR Na Pasekách, že na komisii životného prostredia, výstavby, 

územného plánu a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača bola zahriaknutá a nedovolilo sa jej 

povedať nič konkrétne k problému. 

p. starosta 

- zúčastnil sa na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ 

Bratislava – Rača ako hosť. Opýtal sa, čím pani poslankyňu Dagmar Gelingerovú zahriakol.  

Mali by sa uviesť veci na pravú mieru. 
 

Do diskusie sa prihlásili prítomní občania p. Štrbáková, p. Podhorányová, p. Halenár, p. Havran, p. 

Depeš, starosta dal hlasovať o udelení slova. 
 

Hlasovanie č. 12 o udelení slova p. Štrbákovej, p. Podhorányovej, p. Halenárovi, p. 

Havranovi, p. Depešovi – občania MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

p. Štrbáková, občianka MČ Bratislava – Rača 

- vyjadrila sa k problematike hluku Na Pasekách a finančnej spoluúčasti obyvateľov na 

vypracovaní hlukovej štúdie. Problém pretrváva od 90. rokoch, ktorý eviduje Úrad verejného 

zdravotníctva SR, kde obyvatelia posielali sťažnosti na hluk spôsobený prevádzkou stanice 

Bratislava – Východ a opravovni Kargo. V roku 2006 Úrad verejného zdravotníctva SR meral 

hluk, kde dochádzalo až k 70% prekročeniu noriem hluku. Ak má správne informácie, tak 

finančné prostriedky v rozpočte MZ MČ Bratislava - Rača na vypracovanie hlukovej štúdie 

boli schválené a aj pán starosta sa na poslednom rokovaní MZ MČ Bratislava – Rača 

v mesiaci marec vyjadril, že nemá žiadny problém, aby MČ Bratislava - Rača hlukovú štúdiu 

dala vypracovať, že niečo podobné sa spravilo na Karpatskom námestí. Je potrebné, aby sa 

bod riadne prerokoval na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača, aby poslanci rozhodli po 

dôkladnom prerokovaní, či by sa na financovaní hlukovej štúdie mali spolupodieľať 

obyvatelia.  

p. Podhorányová, občianka MČ Bratislava – Rača 

-  hluk pôsobí veľmi negatívne na zdravie obyvateľov a je prekvapená, že sa o tomto probléme 

nevie, nakoľko je k dispozícií množstvo zákonov, vyhlášok, smerníc ÉU a pod., ktoré riešia 

takéto problémy. Nepotrebujú ani vypracovanie hlukovej štúdie, pretože podľa rôznych štúdií, 

ktoré už boli vykonané, tak pri prejazde vlaku bolo nameraných 100 decibelov. Problém 

s hlukom Na Pasekách mal byť už dávno zo strany MČ Bratislava – Rača a Železníc SR 

riešený bez finančnej spoluúčasti obyvateľov.  

p. starosta 

- bola vedená korektná diskusia a na základe informácií, ktoré odzneli, sa dohodlo na tom, že 

MČ Bratislava - Rača ide suplovať niečo, čo mal vykonať Úrad verejného zdravotníctva SR. 

MČ Bratislava – Rača má záujem vzniknutý problém riešiť a držala sa odporúčaní komisie 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača, aby sa 

obyvatelia finančné spolupodieľali na financovaní hlukovej štúdie. Na dnešnom MZ MČ 

Bratislava – Rača sa neprijme žiadne rozhodnutie.  
 

p. Halenár, občan MČ Bratislava – Rača 
- citoval profesionálnu odpoveď pána poslanca Michala Drotována, ohľadne rodinného centra 

Ráčik, ktorý je platený z daní obyvateľov „Som jednoznačne na strane rodinného centra Ráčik 

a osobný záujem nad rámec zákona danej obyvateľky mi je srdečne ukradnutý - môže sa 

sťažovať aj na lampáreň, absolútne ma nezaujíma“. Nie je pravdou, že predmetný problém sa 

týka jednej rodiny, troch alebo štyroch a vôbec nie je pravda, že by niekto chcel rodinné 
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centrum Ráčik poslať preč z priestorov. Na komisii sociálne a bytovej MZ MČ Bratislava – 

Rača, ktorá sa konala dňa 15. apríla 2015 sa dohodli pravidlá, ktoré sa porušujú zo strany 

rodinného centra aj naďalej. Má k dispozícii zmluvu, ktorú podpísalo rodinné centrum Ráčik 

z MČ Bratislava – Rača, kde sa okrem iného píše, že sa nesmie porušovať kľud obyvateľov a 

doba trvania nájmu sa môže vypovedať v prípade, ak sa veci v zmluve porušia. V zmluve sa 

ďalej uvádza, že rodinné centrum Ráčik nesmie prenajímať priestor tretej osobe, čo sa 

realizuje skoro stále, ide napr. o oslavy.  
 

p. Havran, občan MČ Bratislava – Rača 
- upozornil, že hluk zo Železnice SR je len jeden zdroj hluku, druhým zdrojom hluku je cestná 

komunikácia na Dopravnej ulici a tretím zdrojom hlukom, je hluk zo strelnice na ulici 

Sklabinská. Ak sa bude vypracovávať hluková štúdia, tak nech je robená objektívne, v čase 

voľna a nie, aby sa robila len v jednom byte. Poprosil, aby sa vykonala hluková štúdia bez 

finančnej spoluúčasti obyvateľov. Apeloval na poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, aby sa 

hluková štúdia spravila čo najskôr, aby sa prijali opatrenia.  

p. starosta 

- hluková štúdia sa bude vypracovávať, ak bude financovaná z rozpočtu MČ Bratislava – Rača, 

tak sa musí zrealizovať verejné obstarávanie. Je presvedčený o tom, že hluková štúdia bude 

nezávislá. 

 

p. Depeš, občan MČ Bratislava – Rača 

- ocenil poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, ktorí pred dvomi rokmi schválili úver na 

rekonštrukciu ZŠ Tbiliská.  

- požiadal pracovníkov MÚ MČ Bratislava – Rača na vykonanie opatrení, aby sa nemuseli 

financie z eurofondov vrátiť.  

- čítal v denníku Nový čas, že MČ Bratislava - Rača má 97 vrakov áut, ktoré zaberajú 

parkovacie miesta a zaujíma sa o to, čo s tým bude MČ robiť. 

- potešilo ho, že dva kusy panelových garáži pri dome dôchodcov, na ktoré upozorňoval, budú 

konečne presunuté.  

- zaujímal sa o to, či je Obecná záhrada na Alstrovej ul. prístupná aj z hornej strany . 

- ocenil pravidelnú účasť poslancov na poslaneckých dňoch, konkrétne p. Ivičiča, p. 

Dobrotkovej, p. Luknárovej. Bol prekvapený z pána poslanec Michala Drotována, ktorého 

aktivita klesla o 50%. 

- navrhol odstrániť novinové stánky na Černockého ulici, Peknej ceste a Hybešovej ulici, kde 

zistil, že odstránenie novinových stánkov je veľmi zložité a odporúča sa odstránenie súdnou 

cestou.  

- opätovne navrhuje, aby si poslanci MZ MČ Bratislava – Rača  vrátane starostu znížili odmeny 

o 50,-€ a úspory by boli použité na vonkajšie práce ZŠ a MŠ. 

- vyjadril svoj nesúhlas s odpoveďou miestneho úradu ohľadom opravy schodov na Karpatskom 

námestí, kde je havarijný stav. 

- poďakoval pánovi Ing. Štefanovi Borovskému, vedúci odd. správy majetku, investičných 

činností a cestného hospodárstva MÚ MČ Bratislava – Rača, že zabezpečil v poliklinike 

opravu podláh a ďalšie veci. 

- spýtal sa, či podpísal pán primátor hlavného mesta SR Bratislavy zámenu pozemkov ohľadne 

ulice Hagarovej 

- v novinách bolo uvedené, že MČ Bratislava – Rača chce odstrániť čierne stavby, ale skutočne 

nie je možné v tejto veci nič urobiť a nikto to nepodporil. 

p. starosta 

- zo strany MČ Bratislava – Rača je všetko k zámene pozemkov vykonané a pripravené, minulý 

týždeň malo prísť k fyzickému prebratiu nehnuteľností na Hagarovej – bývalé KS Elán  a pán, 

ktorý prišiel z magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy mal problém, že predmetný pozemok 

nie je pokosený. Na druhý deň sa dal pozemok pokosiť a verí, že sa to vyrieši a primátor 

hlavného mesta SR Bratislavy podpíše zámenu pozemkov.  
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p. Drotován  

- ospravedlnil sa, že mu poslednú dobu nevychádza chodiť pravidelne na poslanecké dni, ale 

pracovne mu to momentálne nevychádza, ale bude sa snažiť chodiť častejšie. 

 

p. Jošt 

- všetkých srdečné pozval na Deň rodiny, ktorý sa bude konať poobede dňa 17. mája 2015 na 

Farskom dvore, kde bude množstvo aktivít. 

 

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

 Hlasovanie č. 13 o udelení slova pánovi Ferenčíkovi – občan MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 14 0 0 1 

 

p. Ferenčík, občan MČ Bratislava – Rača 

- vyjadril sa k problému s rodinným centrom Ráčik. Poprosil poslancov MZ MČ Bratislava – 

Rača, ak sa bude rozhodovať o ďalšom osude rodinného centra, aby sa prihliadalo na to, že 

MČ Bratislava - Rača víta do života približne 200 detí ročne a z týchto detí pripadá na 

Krasňany približne 50 detí. Veľmi opatrne by sa malo rozhodovať o osude rodinného centra, 

pretože ide o 10 ročnú prácu, ktorú nám závidia nielen v Bratislave, ale aj na celom území SR.  

 

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

 Hlasovanie č. 14 o udelení slova pani Štrbáková – občianka MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

p. Štrbáková, občianka MČ Bratislava – Rača 

- pán starosta sa dňa 31. marca 2015 na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača vyjadril, že pokiaľ 

sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, tak nemá žiadny problém s vypracovaním 

hlukovej štúdie, pretože niečo podobné už MČ Bratislava - Rača pripravovala na Karpatskom 

námestí a nemal problém, aby financovala celú hlukovú štúdiu MČ Bratislava – Rača. Bola by 

rada, keby zaznel nejaký prísľub, že sa bod prerokuje na zasadnutí MZ MČ Bratislava – Rača 

a aby vypracovanie hlukovej štúdie financovala MČ Bratislava - Rača. 

 

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

 Hlasovanie č. 15 o udelení slova pánovi Havranovi – občan MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

p. Havran, občan MČ Bratislava – Rača 

- uviedol, že mal negatívnu skúsenosť s prístupom do budovy miestneho úradu s imobilnou 

dcérou a vyzval na riešenie problému s bezbariérovým prístupom. 

p. starosta 

- upozornil, že zo strany sobášnej siene je lepší prístup pre imobilných  
p. Havran, občan MČ Bratislava – Rača 

- súhlasil a uviedol, že to využili pri odchode z budovy  

p. starosta 

- zopakoval, stavebné úpravy budovy sú o finančných prostriedkoch. Upozornil, že si obyvatelia 

môžu vyžiadať, aby matrikárka prišla osobne obyvateľom domov. 
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Do diskusie sa prihlásil prítomný občan p. Gajdoš, starosta dal hlasovať o udelení slova. 
 

 Hlasovanie č. 16 o udelení slova pánovi Gajdošovi – občan MČ Bratislava – Rača.  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

15 15 0 0 

 

p. Gajdoš, občan MČ Bratislava – Rača 
- upozornil na to, že keď sa meral hluk Na Pasekách, tak Železnice SR dostali podnet, že sa 

príde merať hluk a zázračne sa obmedzila prevádzka železníc a aj napriek opatreniam sa 

nameral zvýšený hluk. Nevidí dôvod, prečo by mali obyvatelia spolufinancovať vypracovanie 

hlukovej štúdie a obyvatelia očakávajú, že MČ Bratislava – Rača si ich zastane. 

p. starosta 

- akceptovalo sa prijaté rozhodnutie z komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu 

a dopravy MZ MČ Bratislava – Rača a MČ Bratislava – Rača a sa ide pomôcť obyvateľom 

sídliska Na Pasekách. 

p. Gajdoš, občan MČ Bratislava – Rača 

- spýtal sa, že keď sa ide robiť nadstavba MŠ Barónka, či tí rodičia, ktorí tam majú deti budú 

prispievať na opravu škôlky. Obyvatelia prispievajú na daniach.  

p. starosta 

- doplnil, že meranie hluku bude dlhodobé, takže sa obyvatelia nemusia obávať toho, že 

Železnice SR budú mať podnet na meranie hluku a urobia nejaký útlm. Pôjde o zariadenia, 

ktoré budú inštalované na oknách a balkónoch v bytových domoch, ktoré sú exponované 

smerom na železnicu. MČ Bratislava – Rača ide suplovať Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva SR a ide robiť niečo, čo neprináleží do jej kompetencie, tak ako jej neprináleží 

zobrať zbrane a ísť robiť domobranu, keď zlyhá polícia SR.  

p. Gajdoš, občan MČ Bratislava – Rača 

- zopakoval, že obyvatelia očakávajú jedine to, že MČ Bratislava – Rača sa ich zastane, keď 

nefungujú tie orgány, ktoré to majú na starosti a v kompetencii. Železnice SR dostali pokutu 

vo výške 1.500,-€ a boli zaviazané, aby vzniknutý hluk odstránili a doteraz nebol odstránený.  

p. starosta 

- uviedol, že záujmom MČ Bratislava – Rača je problém odstrániť. Železnice SR sa vyjadrili, že 

sú na to pripravené, len potrebujú, aby na investičnom odd. mali papier, že problém už je 

skutočne podložený relevantnými dôkazmi, keďže Úrad verejného zdravotníctva SR by začal 

problém riešiť o rok, možno o pol roka, tak ide do toho MČ Bratislava – Rača, aj keď jej to 

neprináleží z titulu hospodárenia s financiami samosprávy. 

p. Gelingerová 

- doplnila, že obyvatelia potrebujú vypracovať nezávislú hlukovú štúdiu hlavne preto, aby si 

Železnice SR nestanovili deň, kedy chodia menej vlaky, aby bola štúdia objektívna na ďalšie 

riešenie. Železnice SR vyšli obyvateľom v ústrety, sedeli za rokovacím stolom s 15 ľuďmi, 

ktorí majú rôzne firmy a návrhy. Obyvatelia chcú len to, aby sa hluk odborne zmeral a nie za 

finančnú spoluúčasť obyvateľov Rendezu. 
p. starosta 

- zopakoval že, na komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy MZ MČ 

Bratislava – Rača sa prijalo odporučenie, že dve tretiny financií poskytne MČ Bratislava – 

Rača, ale návrh sa prehodnotil a MČ Bratislava - Rača ide do vypracovania hlukovej štúdie na 

100%. 
p. Pajdlhauser 

- uviedol, že finančné prostriedky vo výške 3.000,-€ na vypracovanie hlukovej štúdie boli 

schválené MZ MČ Bratislava – Rača, bez toho, aby sa na štúdii obyvatelia finančne 

spolupodieľali. Pokiaľ sa bude hluková štúdia navyšovať, tak sa to bude prerokovávať na 

zasadnutí MZ MČ Bratislava - Rača. Ak sa ide financovať vec, ktorá nie je v kompetencii MČ 

Bratislava – Rača, je otázka spätného dožiadania sa preplatenia finančných investícií od 

kompetentných úradov, ktoré mali vzniknutý problém zabezpečiť. Poprosil obyvateľov, aby si 

sledovali, kedy sú hlukové špičky a spravili si jednoduchý denník.  
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p. starosta 

- poprosil o tri mená ľudí, ktorí sa majú osloviť. Hluková štúdia nebude trvať jeden deň, ale 

možno tri týždne. Nemyslí si, že Železnice SR uzavrú premávku na tri týždne.  

 

p. Pajdlhauser 
- vyjadril svoje stanovisko k rodinnému centru Ráčik -  rodinné centrum má svoju úlohu a svoje 

opodstatnenie. Bude veľmi rád, keď sa dohodnú dve zúčastnené strany a nájdu spoločnú cestu, 

pretože deti sú ešte tá prijateľnejšia varianta využívania takýchto obchodných priestorov, ktoré 

sú využívané na takéto aktivity. Určite je to preňho prijateľnejšie varianta, ako bar, herňa 

a pod.. 

- upozornil, že na minulom zasadnutí MZ MČ Bratislava - Rača v bode Rôzne požiadal písomne 

o dve vysvetlenia a odpovede do dnešného dňa nedostal, tak sa obráti na MÚ MČ Bratislava – 

Rača cez interpelácie.  

p. Andráš 

- zareagoval na pripomienku pána Havrana ohľadne debarierizácie MÚ MČ Bratislava – Rača. 

Otázka debarierizácie sa riešila za pána Bielika, žiaľ v tom čase kvôli prehnaným finančným 

nárokom poslanci MZ MČ Bratislava - Rača debarierizáciu neodsúhlasili. Urobil projekt na 

debarierizáciu MÚ MČ Bratislava – Rača, túto štúdiu má dodnes a daruje ju MÚ MČ 

Bratislava - Rača zadarmo.  

 

14.       Záver 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

V Bratislave, dňa 23. mája 2015  

 

 

 JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

       overovateľ                              starosta 

 

  

Ing. Rudolf Ivičič                                                                  Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                                      prednostka    

 

 

 


