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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 31. 03. 2015 

uznesenie č. 33 - 45 

 

 

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 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava – Rača: 

Bc. 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 pána Mgr. Peter Pilinského, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na zaradenie nového bodu č. 5, “Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava – 

Rača č. UZN 437/24/06/14/P v znení uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 

482/28/10/14/P“, ide o materiál, ktorý sa týka kauzy Hagarova. Na jeseň v roku 2014 bol pri-

jatý materiál, kde MZ MČ Bratislava - Rača súhlasilo s termínom do konca marca 2015, aby 

boli MČ Bratislava - Rača nehnuteľnosti odzverené a hlavné mesto SR Bratislava ich mohlo 

zameniť za pozemok s investorom. MÚ MČ Bratislava – Rača si svoje úlohy splnil, bohužiaľ 

na hlavnom meste SR Bratislavy sa nestihli veci uskutočniť tak, ako sa plánovalo, preto je na-

vrhnutý materiál, ktorý predĺži termín z konca marca 2015 do konca septembra 2015 resp. do 

konca decembra roku 2015.  

 

Vzhľadom na zaradenie bodu č. 5 do programu sa nasledujúce body poposúvajú. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhu pána starostu 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

10 10 0 0 
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       Program:   

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za obdobie 

od 01.01.2014 do 31.12.2014 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 437/24/06/14/P v znení uznese-

nia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN 482/28/10/14/P 

6. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok,  záväzkov a rozdielu majetku, 

pohľadávok,  záväzkov k 31.12.2014 

7. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych protipožiarnych 

kontrol za rok 2014 

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstva 

10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu 

11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna 

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie   

13. Určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava - Rača 

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 10.02.2015 

15. Interpelácie 

16. Rôzne  

16.1. Informácia o opravách a údržbe vodných zdrží, rigolov a uličných vpustí v roku 2014  

16.2. Informácia o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (čier-

ne skládky) v Mestskej časti Bratislava – Rača v roku 2014 

17. Záver. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje  
 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  

            UZN 33/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 2 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

10 10 0 0 

 

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. Monika Luknárová, Ing. Peter Pálka 

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

 

                                                                                                            UZN 34/31/03/15/P 

 Hlasovanie č. 3       

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

10 10 0 0 
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3.  Informácia o činnosti  Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto za 

obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014  

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

 Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto, predložil 

informáciu o činnosti mestskej polície na území MČ Bratislava - Rača za rok 2014. Teritórium 

Okrskovej stanice Bratislava Nové Mesto v rámci Bratislavy III. siaha od Partizánskej lúky 

cez MČ Bratislava - Nové Mesto, MČ Bratislava - Rača až po MČ Bratislava - Vajnory. 

Uviedol, že na okrskovej stanici pracuje 39 policajtov a má názor, že tento počet je 

podhodnotený, pretože každý rok policajti odchádzajú a v roku 2013 mala Okrsková stanica 

mestskej polície Bratislava Nové Mesto 48 policajtov. Nábor policajtov sa vykonáva, len 

kvalita ľudí, ktorá prichádza nezodpovedá daným podmienkam. Dňa 1. apríla 2015 prichádza 

na okrskovú stanicu jeden policajt z  Palárikova, ktorý robil mestského policajta a jeden 

policajt odchádza pracovať do mesta Ružomberok. Personál na Okrskovej stanici Bratislava 

Nové Mesto je poddimenzovaný, vzhľadom k tomu je riešený systém organizácie hliadkovej 

a obchádzkovej služby. Hliadková služba je v rámci teritória, ktorú vykonávajú hliadky, 

motohliadky a obchádzková služba je tvorená okrskármi v rámci Bratislavy III. Nového 

Mesta, kde je celkovo 10 okrskárov, z toho 5 sú v MČ Bratislava - Nové Mesto, 3 v MČ 

Bratislava - Rača a 2 v MČ Bratislava - Vajnory. Výslednosť práce Okrskovej stanice mestskej 

polície Bratislava Nové Mesto predložil v tabuľke, kde je presne rozpísané, aké udalosti, 

priestupky, porušenie zákona a VZN počas výkonu služby hliadky a okrskári v rámci MČ 

Bratislava - Rača zistili. Najviac priestupkov bolo zistených v bezpečnosti a plynulosti 

premávky, ide o problém v každej mestskej časti. Problémy sa riešili na Hečkovej ulici, 

ohľadne parkovania osobných motorových vozidiel na chodníkoch, kde momentálne vozidlá 

neparkujú. Oznamy ohľadne psov neboli, boli riešené voľné pohyby psov bez vôdzky a dvaja 

psy nemali známku. Bola vykonaná akcia, kde 10 psov bolo voľne potulujúcich sa v MČ 

Bratislava – Rača, ktoré boli prostredníctvom mestskej polície odchytené v spolupráci so 

Slobodou zvierat. Ďalšou problematikou bola čistota a poriadok, kde bolo zistených 102 

priestupkov, kde problémom sú bezdomovci na Rustaveliho ulici. Legislatíva pojem 

bezdomovec nepozná, blokové pokuty sú neúčinné, bezdomovci musia po znečistení zjednať 

nápravu a z miesta činu sú vykázaní v zmysle zákona o obecnej polícii. Problém 

s bezdomovcami sa pokúšali riešiť cez Okresný úrad Bratislava, cez § 89a priestupkového 

zákona, kde je zo strany okresného úradu možnosť uložiť aj verejnoprospešné práce pokiaľ je 

bloková pokuta nad 60,- €, zatiaľ sa tento paragraf v praxi moc nevyužíva. Ďalšou 

problematikou boli vraky a skládky s odpadom. Konštatoval, že VZN sú slabé v rámci sankcií, 

mestská polícia môže udeliť pokutu len vo výške 33,- €, využívajú sa aj 

prostriedky stavebného zákona v spolupráci s pracovníkmi z MÚ MČ Bratislava – Rača, kde 

sankcie v rámci stavebného úradu sú vyššie. Zákon o obecnej polícii je stanovený tak, ako je 

stanovený, mestská polícia má len niektoré oprávnenia prejednávania priestupkov. Za rok 

2014 Okrsková stanica Bratislava Nové Mesto riešila 14.925 udalostí a v blokovom konaní 

bolo uložených 6.602 blokových pokút  v sume 103.430,- €. V MČ Bratislava -  Rača bolo 

riešených 7,8% priestupkov, v blokových pokutách uložených z celkového množstva v rámci 

celej Bratislavy III. je 3,7% priestupkov, kde suma tvorí 3,4%. Pán Mgr. Peter Pilinský, 

starosta MČ Bratislava - Rača od roku 2013 zaviedol kamerový systém, ktorý je využívaný 

a pribudla jedna digitálna kamera na Rustaveliho ulici. Traja okrskári mestskej polície majú 35 

hodinový týždenný pracovný čas, musia vykonať tri nočné služby a  v rámci rôznych akcií sú 

zaradení aj do iných bezpečnostných akcií v rámci Bratislavy III., čiže sa môže stať, že celá 

pracovná náplň nie je sústredená len v MČ Bratislava – Rača, ale sú využívaní aj v prospech 

iných akcií.  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poďakoval za športovisko na Sklabinskej 

ulici, kde je vidieť návštevy policajných hliadok. Poprosil o kontrolu merania rýchlosti na 
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Rendezi, kde rýchlo jazdia osobné motorové vozidlá. Je veľmi spokojný s prácou Okrskovej 

stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto. 

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto, meranie 

rýchlosti nespadá do kompetencie mestskej polície, ale spojí sa s policajným zborom, aby sa 

vecou zaoberali. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, blokové pokuty oproti roku 

2013 klesli, vyzbieraných pokút z dopravných priestupkov v MČ Bratislava - Rača bolo spolu 

15, čo znamená 5 pokút na jedného okrskára mestskej polície za rok. Myslí si, že je to 

nedostatočné s tým, že bolo uvedené, že 39,4% z celkového počtu udalostí sa riešili dopravné 

priestupky z čoho vyplýva, že dôraz bol kladený na kontrolu a riešenie dodržiavania VZN MČ 

Bratislava – Rača, ako aj verejného poriadku. Opýtal sa, akým spôsobom bol dôraz kladený 

oproti roku 2013 na čistotu kontajnerových stojísk, pretože pri kontajnerových stojiskách vidí 

udelených 0 pokút a 59 riešení, čistota a poriadok 102 riešení z toho 9 pokút. Má podozrenie, 

že čísla v materiáli sú vymyslené, pretože pravdepodobnosť, že čísla budú rovnaké je veľmi 

nízka. Materiál, ktorý sa predkladá, vyzerá presne tak isto, ako v roku 2014, len teraz sa 

vymenili niektoré odseky a zmenil sa rok. Z jeho pohľadu je potrebné prehodnotiť činnosť 

mestskej polície, pretože zmysel mestskej polície okrem dopravných priestupkov v MČ 

Bratislava - Rača žiadny nevidí a náklady na troch okrskárov sú výrazne vyššie, ako ich 

pridaná hodnota. Nevidí žiaden posun oproti roku 2013, vidí posun k horšiemu, v roku 2013 

bolo udelených viacej pokút a v roku 2014 ich bolo udelených ešte menej, aj čo sa týka sumy, 

počtu a aj absolútneho počtu. Navrhuje tento problém riešiť už aj iným spôsobom, pretože už 

sa stretol aj s inými pripomienkami starostov, ktorí radikálne navrhujú zrušiť mestskú políciu, 

pretože nie je funkčná, vykonáva len dopravné priestupky a v ostatnom nevykonáva žiadnu 

činnosť resp. 15 pokút za rok. Osobne bude riešiť cez magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

fungovanie mestskej polície. Samozrejme nehovorí, že mestská polícia nevykonáva žiadnu 

činnosť, ale výsledky sú nedostatočné. Väčšina ľudí mestského policajta nikdy nevidela, takže 

je otázne načo mestská polícia vlastne existuje a osobne si myslí, že iba na dopravné 

priestupky môžu byť vyčlenení, ostatné VZN sa vôbec neriešia. Otázka, ako bol kladený dôraz 

na riešenie a dodržiavanie VZN MZ MČ Bratislava – Rača o verejnom poriadku a čistote, 

pretože podľa čísel to tak nevyzerá. Ohľadne fajčenia je v materiáli uvedených 14 riešených 

priestupkov a 0 pokút, čo znamená, že 14 priestupkov bolo riešených pohovorom, tak potom 

na čo sa to vôbec rieši, keď sa to rieši pohovorom, buď majú mestskí policajti strach to riešiť 

iným spôsobom, ale nech potom nepracujú v mestskej polícii. V probléme kontajnerových 

stojísk bolo 59 riešení  a 0 pokút, v tomto prípade sa postupovalo dohovorom, aby si to 

upratali a to bolo všetko. 

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, otázka z oblasti 

stavebného zákona, ako môže nahlásiť výkopové práce a čiernu stavbu na Čachtickej ulici?   

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, v súčasnosti má mestská 

polícia veľkú príležitosť v rámci uloženia pokút, pretože na Závadskej ulici dochádza 

k stálemu porušovaniu stavebného povolenia. Aj na Radničnom námestí by práve príslušníci 

mestskej polície mohli častejšie kontrolovať výjazd vozidiel, ktoré sú znečistené zo stavby, 

ktoré vychádzajú na cestnú komunikáciu, kde sa ľudia stále sťažujú na znečistenú vozovku 

a chodník. Zároveň pristupujú na stavbu s vozidlami v iných smeroch, ako majú povolené, 

permanentne sa porušuje stavebné povolenie v zmysle, že sa pracuje dlhšie a počas nedele. 

Požiadal o informáciu, či sa riešili takéto priestupky z hľadiska výjazdu znečistených vozidiel 

zo stavby, porušovania stavebného povolenia na Radničnom námestí, či boli udelené pokuty 

resp. koľko sťažovateľov telefonovalo a žiadalo o pomoc mestskú políciu.  

Ing. Peter Pálka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, v rámci oblasti prevencie je 

v materiáli vymenované, že sa príslušníci mestskej polície zúčastňovali na bezpečnosti pre 

chodcov pri základných školách v rámci MČ Bratislava - Rača. Poprosil o doplnenie 

o základnú školu J. De La Salle, ktorá sa nachádza na veľmi frekventovanej križovatke a má to 

asi najnebezpečnejšie zo všetkých ZŠ. Otázka na vraky, ako je definovaný vrak resp. pred 

mesiacom nahlásil jedno auto na Hliníckej ulici, ktoré stojí na križovatke už 3 roky, nemá 

platnú technickú a emisnú kontrolu. Na mieste boli aj mestskí policajti a do dnešného dňa tam 

auto stojí ďalej, akým spôsobom je možné vzniknutú situáciu riešiť? V materiáli je uvedené, 
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že mestská polícia sa stará o dodržiavanie VZN, zaujíma ho, akým spôsobom sa stará o 

kontajnerové stojiská. Pred 2-3 týždňami MÚ MČ Bratislava - Rača veľmi promptne odstránil 

čiernu skládku pri Zdravotnom stredisku na Cyprichovej ulici a bolo by dobré, keby sa čierne 

skládky dôsledne kontrolovali. Mestská polícia by mala dávať podnety MÚ MČ Bratislava - 

Rača a mala by sa preniesť zodpovednosť, aby nemusela MÚ MČ Bratislava - Rača na vlastné 

náklady odstraňovať čierne skládky.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, zastal sa veliteľa Okrskovej 

stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto ohľadne školy J. De La Salle, kde boli videní 

mestskí policajti na prechode pre chodcov. 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, otázka ohľadne využitia 

kamerového systému, či sa robí kamerový záznam a ako dlho sa archivuje. 

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto, ohľadne 

nespokojnosti s činnosťou mestskej polície, tak opakuje, čo sa týka dopravy, tak skoro všetky 

problémy v MČ Bratislava - Rača sa týkajú oznamov a podnetov aj z MÚ MČ Bratislava – 

Rača na dopravu. Čo sa týka VZN, tak okrskári polície majú denné úlohy, kde sú 

zakomponované aj problémy riešenia VZN. Uvedené informácie v tabuľkách nie sú 

kamuflážou, je to systém, do ktorého sa každá udalosť zapisuje a zo zápisu sú robené tabuľky. 

V blokových pokutách treba zistiť páchateľa a zo strany priestupcu musí byť ochota zaplatiť 

blokovú pokutu. Ohľadne zákona o odpadoch, mestský policajt nemôže na základe zákona 

udeľovať blokové pokuty. V rámci toho by mala riešiť čierne skládky štátna polícia, ale 

mestská polícia sa tomu nebráni a spolupracuje s MÚ MČ Bratislava – Rača, aby čierne 

skládky nevznikali. Čo sa týka napomenutí, áno, hliadka rieši priestupky aj napomenutím, ale 

je to v zmysle zákona, nič nie je porušené, ak sa páchateľ k priestupku prizná, hliadka môže 

pristúpiť k  napomenutiu. Veci, ktoré je možné, sa vybavia blokovou pokutou, tie kde sa 

odmietne bloková pokuta uhradiť, sa postupujú do správneho konania na Okresný úrad 

Bratislava. Ohľadne stavebného zákona, tak dozor vykonáva štátny stavebný dohľad, kde 

nepatrí mestská polícia, ale keď obyvatelia zavolajú na mestskú políciu a uvedie sa takýto 

problém, tak hliadka je vyslaná na miesto, vykonajú sa neodkladné úkony, spojí sa s MÚ MČ 

Bratislava - Rača a začne sa problém riešiť. Sťažnosti na znečisťovanie vozoviek na 

Rustaveliho ulici, kde sa to riešilo 3-4 mesiace kedy bola vozovka stále znečistená, tak 

mestská polícia tento problém riešila podľa VZN 3 krát blokovou pokutou a dochádzalo tam 

k tomu, že sa pokutuje len vodič a stavebník zostáva nepostihnuteľný. Na základe toho sa 

pristúpilo k tomu, že v decembri roku 2014 sa mestská polícia spojila so SÚ MÚ MČ 

Bratislava - Rača a aj so štátnou políciou a zjednala sa tam náprava. Ohľadne pešieho 

hliadkovania, tak dá sa hliadkovať pri ZŠ J. De La Salle, len sa to musí obmieňať z dôvodu, že 

aj Bratislava - Nové Mesto a MČ Bratislava – Vajnory majú ZŠ, kde sa vykonáva rovnako 

hliadka. Čo sa týka vrakov, tak podľa zákona ide o staré vozidlo, kde sa postupuje podľa 

zákona o odpadoch, kde hliadka príde, zdokumentuje situáciu, ale v tomto prípade sa 

postupuje tak, že vlastník auta si musí vozidlo do 30  odstrániť, ak sa tak nestane potom koná 

správca komunikácie, miestny úrad alebo magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Problémy 

kontajnerových stojísk VZN sa riešia v spolupráci s miestnym úradom. MČ Bratislava – Rača 

ma 9 kamier a jedna kamera je financovaná z eurofondov na Rustaveliho ulici. Vyhotovený 

záznam sa uchováva 15 dní. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, otázka pani poslankyne Dobrotkovej 

ohľadne výkopových prác, tak hlavné mesto SR Bratislava dávalo povolenie na rozkopávku. 

MÚ MČ Bratislava - Rača informuje správcu komunikácie resp. magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy, aby ten, kto výkopové práce vykonáva si ich aj zabezpečil. 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, poďakovala okrskárom 

mestskej polície, kde každý mesiac spolu s ňou riešia drobné priestupky. Otázka, na sídlisku 

Pri Šajbách je detské ihrisko, kde si mladí páni a starší páni zvykli sadnúť, kde by poprosila 

o účinnejšie opatrenia a ukladanie pokút mestskou políciou. Poďakovala pánovi Nétrymu 

a pánovi Barčákovi, ktorí jej aktívne pomáhali pri odstraňovaní poškodeného kanála.  

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto, ohľadne 

mládeže na detských ihriskách, tak minulý rok sa vykonali 3 akcie v súčinnosti so štátnou 
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políciou aj s okrskármi z MČ Bratislava – Vajnory. Keď sa budú v budúcnosti vykonávať 

podobné akcie, tak samozrejme sa pôjde aj na detské ihrisko Pri Šajbách. 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, má podnet od občanov, že mládež sa 

zdržuje pri bývalej ZŠ Plickova pri vchodoch a požiadal o príležitostné kontroly. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, veľakrát sa stáva, že na MÚ MČ 

Bratislava – Rača prídu podnety po troch dňoch na parkovanie na zeleni a pod., bohužiaľ to už 

ani mestská polícia veľakrát nevie, čo s tým urobiť, pretože páchateľ je už dávno preč. 

Najlepšie je okamžite zdvihnúť telefón a zavolať na linku 159 alebo priamo na okrsok 

Bratislava Nové Mesto, kde sú všetky hovory zaznamenávané. Možno by ani nevolal 

v prípade problému okrskárom mestskej polície, pretože tí majú ráno svoje úlohy a nemôžu 

chodiť ako im kto zavolá, z toho dôvodu majú svoje operačné stredisko, ktoré ich vysiela na 

miesta.  

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto, v rámci 

MČ Bratislava – Rača blokové pokuty v počte 240 môžu vyzerať zle za činnosť mestskej 

polície Bratislava Nové Mesto, ale v rámci celej činnosti Bratislava III. bolo udelených 6.602 

blokových pokút, vybratá suma bola vo výške 103.430,- € a osobne si myslí, že bezpečnostná 

problematika v MČ Bratislava - Rača je a treba ju riešiť. Sú tu problémy, ale nie až také veľké, 

ako v MČ Bratislava – Nové Mesto, kde je oveľa horšia dopravná situácia, problém areálu 

Kuchajdy, Partizánskej lúky, psíčkarov, Lesoparku a pod..  

 

4.  Informácia o plnení uznesení 
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača   

berie na vedomie 

 

 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača zo dňa 

 10.02.2015 

             UZN 35/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 4 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

5. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača č. 

UZN 437/24/06/14/P v znení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 

- Rača č. UZN 482/28/10/14/P  

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

Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  
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mení 

 uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

 437/24/06/14/P v znení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -  Rača 

 č. UZN 482/28/10/14/P vo veci súhlasu s vrátením majetku zvereného do správy 

 mestskej časti Bratislava-Rača do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

1. pozemku registra „C“ parc. č. 17353/1, k.ú. Rača – záhrada o výmere  1301 m², 

2. pozemku registra „C“ parc. č. 17353/2, k.ú. Rača – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

197 m², 

3. viacúčelovej budovy súpisné číslo 9767 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ parc. č. 

 17353/2 a 17353/8, k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 1628 a zverených do správy mestskej  

 časti Bratislava-Rača na základe protokolu č. 27/92 zo dňa 06.04.1992 tak, že  

a) v druhej  odrážke  sa slová „31. marca 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2015“, 

b) text vo štvrtej odrážke znie: 

 „- v prípade uskutočnenia zámeny starosta mestskej časti Bratislava – Rača najneskôr do 

31. decembra 2015 požiada hlavné mesto SR Bratislava o zverenie zameneného pozemku 

registra „C“ s parc. č. 17342/203, k.ú. Rača do správy mestskej časti Bratislava – Rača.“.  

 

              UZN 36/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 5 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 12 0 1 

 

6. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu 

majetku, pohľadávok,  záväzkov k 31.12.2014 

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. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

berie na vedomie 

 

 informáciu o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok,  záväzkov a rozdielu 

 majetku, pohľadávok,  záväzkov k 31.12.2014 

                  UZN 37/31/03/15/P  

Hlasovanie č. 6 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

7.  Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych 

 protipožiarnych kontrol 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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia. 
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Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

berie na vedomie 

 

 Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych 

 protipožiarnych kontrol za rok 2014 v predloženom znení 

             UZN 38/31/03/15/P 

 

Hlasovanie č. 7 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 
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. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, či by bolo možné po schválení 

dotácií zverejniť v Račianskom výbere tabuľku, kde by boli informácie komu a v akej výške 

bola pridelená dotácia, pretože veľa obyvateľov sa pýta na tieto informácie. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, pravidelne sa zverejňujú uznesenia 

z rokovania MZ MČ Bratislava – Rača v Račianskom výbere, takže určite by tam bola aj táto 

informácia. Čo sa týka zverejňovania, je to uvedené aj na webovej stránke MČ, kde je 

osobitná sekcia dotácie a sú tam všetky informácie. Ohľadne umiestnenia informácií do 

Račianskeho výberu, kde bude určite tabuľka doplnená, ale bohužiaľ tento mesiac je už po 

uzávierke, takže sa to objaví až v májovom čísle. 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, trošku ho zarazilo, že komisie MZ 

MČ Bratislava – Rača rozhodli o pridelení dotácií za MZ MČ Bratislava - Rača. Myslí si, že 

dotácie schvaľuje MZ MČ Bratislava – Rača a v materiáli sú uvedené iba žiadosti, ktoré 

komisia školská, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ 

Bratislava - Rača odporučila a tie, ktoré neodporučila sa v materiáli nenachádzajú. Komisia 

školská, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ Bratislava - Rača 

si dala právo za MZ MČ Bratislava – Rača, kde komisie sú poradným orgánom a rozhoduje 

o dotáciách celé MZ MČ Bratislava - Rača a nie len čiastková komisia. Pre budúcnosť by 

požadoval uviesť do materiálu aj žiadosti o dotácie, ktoré komisia neodporučila. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, MZ MČ Bratislava – Rača je kolektívny 

orgán. Nič nebráni hociktorému z poslancov MZ MČ Bratislava – Rača podať pozmeňovací 

návrh a doplniť udelenie dotácie aj pre organizácie, ktoré boli z materiálu vyradené. A čo sa 

týka odporúčacieho charakteru, tak áno, komisie MZ MČ Bratislava – Rača sú poradný orgán, 

materiál bol prerokovaný na MR MZ MČ Bratislava - Rača a spracovaný na MZ MČ 

Bratislava - Rača.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, MR MZ MČ Bratislava - Rača je 

tiež len poradný orgán MZ MČ Bratislava - Rača. Trvá na tom, že chce hlasovať o všetkých 

žiadostiach o dotáciu alebo aspoň byť o nich informovaný. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, ak je MR MZ MČ Bratislava - Rača 

poradný orgán, tak sa môže navrhnúť aj jej zrušenie. Ako sa to má dneska riešiť? Má sa 

materiál stiahnuť z rokovania a dať sa prepracovať? Alebo sa dá pozmeňovací návrh, či sa do 

materiálu niekto doplní? 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, teraz sa len posťažoval. Nepáči sa 

mu spôsob, že komisia  školská, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

MZ MČ Bratislava - Rača napr. zamietla žiadosť Matice Slovenskej a rád by zahlasoval za jej 

dotáciu. Preto sa do toho trochu zadíval, inak mu je  jedno, kto dotáciu dostane, lebo nemá 

dostatok informácií.  

http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-skolska-kulturna-sportova-a-pre-podporu-podnikania-a-vinohradnictva/
http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-skolska-kulturna-sportova-a-pre-podporu-podnikania-a-vinohradnictva/
http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-skolska-kulturna-sportova-a-pre-podporu-podnikania-a-vinohradnictva/
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Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, bolo by možné problém vyriešiť tak, že 

v tabuľke, ktorú spomínal pán poslanec Michal Drotován  sa uvedenú aj tie  organizácie, 

ktorým dotácia udelená nebola. Myslí si, že toto by túto situáciu na tento moment vyriešilo 

a možno do 31. júna 2015, kedy je druhá etapa prideľovania dotácií sa k tomu môžu vrátiť. 

K prideľovaniu dotácií je prijaté VZN MČ Bratislava - Rača, ktoré sa môže upraviť, len musí 

ísť o rozhodnutie kolektívneho orgánu. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, problém by vyriešila tak, že ak 

má niekto na komisii  školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ 

MČ Bratislava - Rača iný názor na pridelenie dotácií, tak sa uvedie do zápisnice, že uvedený 

poslanec žiada, aby bola žiadosť o dotáciu v materiáli aj naďalej uvedená. Myslí si, že týmto 

by sa nemusela robiť žiadna zmena vo VZN MČ Bratislava – Rača, ale na žiadosť poslanca 

bude žiadosť zaradená aj do ďalšieho legislatívneho procesu. 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, v rámci praxe si všimla 

viacero vecí, ktoré by bolo treba vo VZN MČ Bratislava - Rača poopraviť a bude rada, ak 

budú mať aj iní poslanci podnety. VZN MČ Bratislava – Rača nie je staré, má len 4 roky, ale 

predsa sa ukázali niektoré veci, ktoré by bolo potrebné inak upraviť, takže bude rada ak sa 

VZN prepracuje spoločne. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, problém by sa dal riešiť pozmeňovacím 

návrhom. Čo sa týka VZN MČ Bratislava – Rača, tak aj na MR MZ MČ Bratislava - Rača bola 

diskusia, aby sa VZN, ktoré prijalo predchádzajúce MZ MČ Bratislava - Rača nejakým 

spôsobom otvorilo a tie veci, ktoré sa za 4 roky ukázali ako nie príliš šťastné, aby sa vyriešili. 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, pre tento krát nedáva žiaden 

pozmeňovací návrh, necháva to tak, ako to je. Len sa mu nepáči, že menšina rozhodne 

o prideľovaní dotácií alebo ho vylúči z hlasovania o tom, v čom mám právo hlasovať. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

1) Bratislavské združenie country a dobových tancov – Saltarello vo výške     400,00 € 

2) Vienok, občianske združenie vo výške                                                           400,00 €  

3) ART VILLA RAČA, občianske združenie vo výške                                      400,00 € 

4) Klub železničnej nostalgie Bratislava východ vo výške                                525,00 €     

5) Združenie priateľov tanca H & T,  združenie občanov vo výške                   900,00 €  

6) Hudbou k srdcu, občianske združenie vo výške                                            900,00 €  

 

             UZN 39/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 8 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

9.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstva 
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. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia. 

 

 

 

http://www.raca.sk/mestska-cast/komisie/komisia-skolska-kulturna-sportova-a-pre-podporu-podnikania-a-vinohradnictva/
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Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľuje 

 

 dotácie pre:  

 Materskú školu Gelnická ul. č. 34, Bratislava  

 na projekt Životné prostredie formuje nás všetkých vo výške 600,00 € 

             UZN 40/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 9 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

10.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu 

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. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača    

schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

TJ REAL RENDEZ - vo výške                 800,00 € 

LEONIDAS o.z. – vo výške                 700,00 € 

Športový klub karate - SEIWA – vo výške                     700,00 € 

SPARTANS Club Bratislava – vo výške                400,00 € 

ŠK Rača – stolný tenis – vo výške       2.000,00 € 

ŠK Krasňany – vo výške        3.000,00 € 

Klub priateľov futbalu  KENGURA o.z. – vo výške         8.000,00 € 

FK Rača – vo výške                     7.000,00 € 

ŠHbK Račištorf – vo výške                                                               500,00 € 

Rodinné centrum Ráčik – vo výške                                                   450,00 € 

ŠK Račišdorf – futsal – vo výške                                              500,00 € 

VK ZK IMA – vo výške                                                                     800,00 € 

 

             UZN 41/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 10 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 11 0 2 

 

11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna 

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, do budúcna by sa mohlo 

uvažovať o vyšších dotáciách pre sociálnu oblasť, nakoľko títo ľudia sú naozaj ťažko skúšaní 

a finančné čiastky sú minimálne. V zásade nie je materiálu čo vytknúť, no myslí si, že návrh od 

MÚ MČ Bratislava – Rača by mal byť vo vyšších finančných čiastkach. 
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Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, odmieta, že MÚ MČ Bratislava - Rača 

pripravil materiál a MZ MČ Bratislava – Rača s tým nie spokojné. Sociálna oblasť je jedna 

z oblastí, ktorá je jedna z kľúčových, ktoré plní samospráva.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, má malý postreh 

na zamyslenie k dotáciám, ako takým. Či dotácie odrážajú tie sumy, ktoré sú určené na priority, 

ktoré MČ Bratislava – Rača má, pretože v tomto kole sa rozdeľujú dotácie vo výške 34. 825,- 

€. Dotácie idú na oblasť futbalu v sume 18.000,- € čo je viac, ako polovica z celkovej sumy na 

dotácie.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, berie to ako pripomienku. V rozpočte MČ 

Bratislava - Rača je vyčlenených na sociálne služby 390.000,- €, na šport 79.000,- €, z toho 

35.000,- € sú dotácie, zostáva 44.000,- €, z toho 20.000,- € sú na opravy a prevádzky dvoch 

športových areálov. Zostáva 24.000,- €, z toho 10.000,- € je rátané na vybudovanie 

multifunkčného športového ihriska, tak, ako sa minulý rok vybudovalo na Tbiliskej ulici 

a budúci rok by sa malo multifunkčné športové ihrisko vybudovať buď v Krasňanoch alebo na 

Východnom a ostáva 14.000,- €. Rozpočet sa schvaľuje na MZ MČ Bratislava - Rača, takže 

keď sa budú dávať financie na oblasť športu v takej sume, ako na sociálnu oblasť, tak sa 

kľudne môžu zrušiť dotácie pre šport. Ešte raz zopakoval, že na sociálne služby ide cca 

400.000,- €, na šport ide 14.000,- € a na školstvo ide skoro 3,2 milióna Eur.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, v oblasti sociálnych 

vecí má obec svoje originálne kompetencie, prenesené kompetencie a to sa potom odráža 

v rozpočte. Poukázala na to, že rozpočet MČ Bratislava - Rača je na sociálnu oblasť taký veľký 

preto, lebo sa plnia v tejto oblasti práve tie kompetencie, ktoré má MČ Bratislava – Rača zo 

zákona a to je nespochybniteľný fakt. Môže sa otvoriť VZN MČ Bratislava - Rača o dotáciách, 

ale osobne by túto tému takto neotvorila. Cítila povinnosť povedať, že sú kompetencie najmä 

v oblasti opatrovateľskej služby, ktorá je originálnou kompetenciou a tieto financie, ktoré sa 

dostanú z podielových daní sú už vlastne uhradené cez podielové dane a nemožno to vnímať, 

že MČ Bratislava – Rača má  400.000,- € na sociálne služby. Ale nechce, aby sa to nejako 

zvlášť rozoberalo, chce len upozorniť na to, že kompetencie sú a sú dôležité, preto musia byť 

pokryté v rozpočte.   

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, je to ťažko porovnávať, pri 

športe je hlavne problém v tom, že štát ho vôbec nerieši a nefinancuje, financuje iba zväzy, 

funkcionárov a pritom má nastavený systém TIPOS a iné ďalšie možnosti, takže samospráva, 

iba niečo supluje za štát.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

Mládež ulice, o. z., vo výške     700,00 € 

Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie, vo výške  500,00 € 

 

             UZN 42/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 11 

 Prítomných  Za Proti Zdržali sa 

13 12 0 1 

 

12.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie   

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, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

Račiansky vinohradnícky spolok, o.z.  

Alstrova 249, 831 06 Bratislava vo výške     1.200,00 € 

Spojená škola de La Salle, nezisková organizácia 

Čachtická 14, 831 06 Bratislava vo výške     1.200,00 € 

 

             UZN 43/31/03/15/P 

 Hlasovanie č. 12 

 Prítomných  Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

13. Určenie platu starostu Mestskej časti Bratislava - Rača 

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

Materiál uviedol Mgr. Rastislav Žitný, vicestarosta MČ Bratislava – Rača. 

 Materiál bližšie predstavila Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ 

MČ Bratislava – Rača, každoročne sa MZ MČ Bratislava – Rača stretáva so schvaľovaním 

platu starostu. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest. Výpočet platu starostu je odvodený od dvoch ukazovateľov, 

ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR, to znamená, že predložiť materiály je možné až vtedy, 

kedy sú známe tieto dva údaje. Prvým údajom je priemerná mesačná mzda v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok, tá bola zverejnená na začiatku mesiaca marec 2015, kde 

prišlo k zvýšeniu zo sumy 824,- € na sumu 858,- €.  Druhým ukazovateľom, ktorý je dôležitý, 

je počet obyvateľov MČ Bratislava – Rača s tým, že tento údaj bol zverejnený až 23. marca 

2015, preto bol materiál predkladaný priamo na MZ MČ Bratislava - Rača. Tu nenastala oproti 

predchádzajúcim rokom žiadna zmena, MČ Bratislava - Rača má stále počet obyvateľov nad 

20.000, čomu zodpovedá násobok 2,89. Keď sa vynásobí priemerná mesačná mzda týmto 

násobkom, tak vyjde základný mesačný plat starostu. V decembri v roku 2014 na 

ustanovujúcom MZ MČ Bratislava – Rača sa schválilo zvýšenie základného platu starostu 

o 19%. Toto percento sa nemení, v predloženom materiáli zostáva zachovaných 19%. Na 

základe týchto podkladov bola prepočítaná mzda s tým, že sa menil ukazovateľ priemernej 

mesačnej mzdy. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, poznamenal, aby nedošlo k omylu, 

že sa nezvyšuje plat starostu o 19% oproti súčasnému stavu, ale oproti minimálnemu platu, 

aký by mohol mať, čiže minimálny plat by mohol mať o 19% nižší. Môžu sa baviť o tom, či je 

na mieste, aby sa starostovi plat zvyšoval alebo nezvyšoval. Plat sa zvyšuje percentuálne 

o 4,1%, a nie o 19% čo má teraz. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, nie je zo zákona povinnosť 

plat starostu takto ustanoviť, ide o dobrú vôľu MZ MČ Bratislava - Rača. Návrh neprešiel MR 

MZ MČ Bratislava - Rača, takže nevie, či má byť vôbec zaradený do programu rokovania MZ 

MČ Bratislava - Rača.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, MZ MČ Bratislava – Rača nemá 

žiadnu povinnosť schvaľovať plat starostu. Ak MZ MČ Bratislava – Rača predkladaný návrh 

neschváli, tak starostovi bude platiť plat zo zákona.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača, 

povinnosťou je predložiť návrh materiálu do MZ MČ Bratislava – Rača a je na vôli MZ MČ 

Bratislava – Rača, ako plat starostu schváli. Ide o novinku, pár rokov dozadu to neplatilo. V 
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minulosti sa schvaľoval plat starostu tak, že nebola známa výška platu a bol len násobok, aj to 

je zmena, že uznesenie musí upravovať presnú výšku platu v Eur. Preto je aj návrh uznesenia 

takto spracovaný, aby bolo uvedené, aký je základný plat starostu a rozhodnutie ostáva na MZ 

MČ Bratislava - Rača o navýšení. Zdôraznila, že percento MZ MČ Bratislava – Rača 

schvaľovalo v decembri v roku 2014 vo výške 19%. Je na vôli poslancov MZ MČ Bratislava - 

Rača, či sa dneska rozhodnú zachovať 19% navýšenie alebo ho ponížia, či zrušia.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ak MZ MČ Bratislava – Rača 

predložený návrh neschváli, tak starosta bude mať plat, ktorý mal doteraz alebo bude mať plat 

minimálny zo zákona? 

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača, 

prípadné navýšenie základného platu o určité percento by sa malo byť súčasťou schváleného 

uznesenia každý kalendárny rok. 

Mgr. Rudol Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, hovorí sa tu o povinnosti, že návrh 

musí byť predložený na MZ MČ Bratislava - Rača raz do roka, myslí si podľa svojho výkladu 

zákona, že to nie je jasné. Tento krát návrh predkladá vicestarosta, ale komu je povinnosť zo 

zákona uložená, že sa má návrh predložiť na MZ MČ Bratislava – Rača? Tak isto si myslí, že 

keď sa návrh neschváli, lebo MZ MČ Bratislava – Rača tu povinnosť nemá, tak bude mať 

starosta plat zo zákona. MZ MČ Bratislava – Rača nie je povinný navyšovať plat ani o 19% 

a ani o 4,1%, to je dobrá vôľa MZ MČ Bratislava - Rača.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača,  
nepovedala, že je povinnosť MZ MČ Bratislava – Rača navyšovať plat starostu, ale ho raz 

ročne prerokovať. 

 Mgr. Rudol Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, na úvode bolo povedané, že ide o 

každoročnú povinnosť MZ MČ Bratislava - Rača.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača, 

povinnosťou je návrh prerokovať v MZ MČ Bratislava – Rača. 

Mgr. Rudol Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, je k dispozícii nahrávka a nebude sa 

o tom hádať.  

Mgr. Rastislav Žitný, vicestarosta MČ Bratislava – Rača, v uznesení v bode b) je uvedené, že 

MZ MČ Bratislava - Rača zvyšuje plat starostu o 19%. Každý kalendárny rok zo zákona sa 

musí predložiť plat starostu na MZ MČ Bratislava – Rača. MZ MČ Bratislava - Rača 

v decembri v roku 2014 schválilo navýšenie platu starostu o 19% a teraz ide o to, či sa plat 

starostu schváli znovu v rovnakej výške % navýšenia. Zároveň bola zvýšená priemerná mzda 

a tá odzrkadľuje vo výpočte + 4,1% navýšenia mzdy. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, pokiaľ vie, MZ MČ Bratislava – 

Rača predtým schvaľovalo plat starostu na ustanovujúcom zasadnutí, teraz každý kalendárny 

rok musí byť predložený návrh na schválenie platu starostu na MZ MČ Bratislava – Rača. Ak 

MZ MČ Bratislava – Rača plat starostu neschváli, tak bude mať zákonné minimum navýšené o 

infláciu alebo o priemernú mzdu v národnom hospodárstve. 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ide o dobrú vôľu MZ MČ Bratislava 

- Rača, kde nemôže znížiť minimum a dobrou vôľou môže zvýšiť plat starostu podľa zákona 

o 70%. Zvýšenie o 19% tu vzniklo niekedy v minulosti a o tom sa bude teraz hlasovať.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača, to 

percento je na rozhodnutí MZ MČ Bratislava – Rača, ktoré sa mu prizná navyše, okrem toho 

základného platu vypočítaného podľa zákona. 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vrátil sa k tomu, ako vzniklo tých 

19%. Vzniklo tak, že keď minulé MZ MČ Bratislava - Rača schvaľovalo starostovi plat na 

úvodnom zasadnutí, tak ho schválilo v minimálnej zákonnej výške. Následne prišlo k novele 

zákona, ktorou sa tie minimálne výšky zmenili tzn. teoreticky sa mohlo vtedy starostovi 

schváliť ešte menej, než sa mu schválil plat na úvodnom MZ MČ Bratislava – Rača, ale 

rozhodlo sa, že sa ponechá plat starostu na rovnakej úrovni akú ju mal, čiže už plat nebol na 

minimálnej výške, ako na úvodnom MZ MČ Bratislava – Rača, ale minimálna výška plus 

19%. Prečítal ustanovenie zo zákona „Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v  § 3 

odsek 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%, ak obecné 
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zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa toho zákona, patrí starostovi plat podľa §3 

odsek 1 čiže minimálny. Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“.  

Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ Bratislava – Rača, v 

dôvodovej správe je uvedený základný plat starostu, plus doterajšie % navýšenie, aké zatiaľ 

bolo schválené a výsledná suma. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, diskusie o platoch starostov sú 

dosť populistické, pretože napríklad starosta MČ Bratislava – Vajnory má vyšší plat ako 

starosta MČ Bratislava - Rača a nikdy sa to neriešilo. Ak niekto riadi MČ Bratislava – Rača, 

tak za 3.000,- € v súkromnej sfére by asi nikto nerobil podobnú prácu. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Peter Pálka  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

a) berie na vedomie 

 

 základný  mesačný  plat  Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava - Rača 

 vo výške  2 480,- € určený podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

 neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

 v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov  Štatistického úradu Slovenskej 

 republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 2,89 - násobku zodpovedajúcemu 7. platovej 

 skupine podľa počtu obyvateľov mestskej časti  Bratislava – Rača zistenému na základe 

 údajov Štatistického úradu Slovenskej  republiky k 31. decembru predchádzajúceho 

 kalendárneho roku,  

b) zvyšuje 

 

 mesačný plat Mgr. Petra Pilinského, starostu mestskej časti Bratislava – Rača v súlade  s § 4 

 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 19 %, 

 

c) určuje 

 

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

 od 01. apríla 2015 vo výške 2 952,- eur. 

             UZN 44/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 13 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 10 0 3 

 

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 10.02.2015 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Rastislav Žitný, vicestarosta MČ Bratislava – Rača. 

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, ohľadne kanalizácie, 

informáciu obdržala a preposlala ju riaditeľovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosť, a. s., aby 

sa tiež k tomu vyjadril. Zúčastnila sa stretnutia, všetko je rozpracované a spolupracuje sa aj so 

všetkými štruktúrami, ktoré majú k tomu problému čo povedať.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia. 
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Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

berie na vedomie 

 

 informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 10.02.2015 

             UZN 45/31/03/15/P 

Hlasovanie č. 14 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

13 13 0 0 

 

15. Interpelácie 

p. Gelingerová - Žiada o opravu chodníka pri ZS na Dopravnej ul. a opravu betónovej  

        dlažby pred Poštou,  

p. Gelingerová - Žiada o zaslanie požiadavky na Magistrát na vybudovanie chodníka  

        od zastávky autobusu Pri Šajbách k Policajnej akadémii. 

16. Rôzne 

16.1. Informácia o opravách a údržbe vodných zdrží, rigolov a uličných vpustí v roku 2014  

16.2. Informácia o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (čier-

ne skládky) v Mestskej časti Bratislava – Rača v roku 2014 

Starosta podal informáciu 

- ide o informatívne materiály, ktoré sa predkladajú pravidelne o údržbe rigolov, zdrží a vpustí 

a ďalší podobný materiál, ktorý sa zaviedol a zaraďuje sa pravidelne na MZ MČ Bratislava – 

Rača, kde ide o informáciu o odstraňovaní tzv. čiernych skládok.  

 

p. prednostka - Informácie z činnosti MÚ:  

- 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. 

- Bezplatný zber domového odpadu s obsahom škodlivín uskutoční Magistrát hl. m. SR 

 Bratislavy za súčinnosti Mestskej časti Bratislava–Rača a spoločnosťou  ARGUSS, s.r.o. pre 

 občanov Bratislavy. Dňa 18.04.2015 od 8:oo do 9:oo hod. bude na stanovišti na rozhraní 

 ulíc Jurkovičova / Alstrova a od 9:10 do 10:oo hod. na stanovišti Krasňany - parkovisko pri 

 OD Jednota pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS preberať 

 staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy,  oleje a tuky ale aj elektroodpad. 

- Zberný dvor bude opäť otvorený 16.apríla 2015. Prevádzková doba zberného dvora je  pre 

 verejnosť (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja): 

o Utorok 12,00 – 18,00 hod. 

o Štvrtok 12,00 – 18,00 hod. 

o Sobota 8,00 – 14,00 hod. 

 

- Prijímanie detí do MŠ stav k 31.03.2015 

Počet všetkých podaných prihlášok do materských škôl:              661 

Reálny stav po vyčistení duplicít:    362 

Celkový počet prijatých detí:     223 

            Čísla ešte nie sú definitívne, otvorená je problematika prijatia detí u ktorých ešte nie sú   

            dokončené psychologické vyšetrenia vyplývajúce z testov školskej zrelosti.   

- Dňa 31.3.2015 p. Eva Šišková, riaditeľka ZŠ Tbiliská, prevzala z rúk primátora hlavného 

 mesta v Primaciálnom paláci ocenenie pre najlepších učiteľov Bratislavy. 

- Realizácia 3 projektov v rámci ISRMO – rekonštrukcia MŠ Gelnická ul., vybudovanie 

 denného stacionára a rekonštrukcia Karpatského námestia pokračuje. Na projekt MŠ Gelnická 

 a Karpatské námestie sme požiadali riadiaci orgán o predĺženie termínu realizácie prác do 

 31.5.2015. 
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Z poslaneckých dní: 

  Na stretnutí bol opätovne riešený nadmerný hluk spôsobený lietadlami. Poslanec Ivičič, resp. 

 p. Dobrotková budú žiadať viac informácií cez interpelácie. 

 Tejto téme je venovaná reportáž v najnovšom čísle Račianskeho výberu. Taktiež sme 

listom dňa 27. 02. 2015 požiadali o vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

ktorý nám listom zo dňa 17. 03. 2015 oznámil, že uvedená problematika patrí v zmysle § 

3 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného  

zdravia spadá do kompetencie Úradu zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, kde našu žiadosť postúpil.  

 Občania si vypočuli v miestnom rozhlase, aby orezali stromy, ktoré sa nachádzajú na ich súk-

romných pozemkoch a ktoré zasahujú do elektrického vedenia. P. Depeš žiada vykonať kon-

trolu aj tých stromov, ktoré sa nenachádzajú na súkromných pozemkoch.  

 Výzva, ktorá odznela v miestnom rozhlase bola výzva Západoslovenskej distribučnej a.s., 

 ktorá nás požiadala o súčinnosť. 

 Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí zodpovedá za 

 technický stav a bezpečnosť svojich zariadení. Za tým účelom vykonáva pravidelne ich 

 kontrolu a to nielen v kontakte so súkromnými záhradami, ale v celej ich trase. 

 Zverejnená výzva je verejnou vyhláškou podľa § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou vyzýva 

vlastníkov na úpravu stromov ohrozujúcich energetické zariadenia. 

 

p. Sekerka 

- informoval všetkých poslancov MZ MČ Bratislava - Rača, že dňa 26. marca 2015 sa konala 

v Impulze spomienková akcia, za ktorou stojí organizátorka pani poslankyňa Monika 

Luknárová, ktorej si dovolil poďakovať za založenie tradície a pripomenutie si histórie. Je rád, 

že sa položí pamätná doska na sídlisku Rendez. 

p. starosta odpovedal 

- kultúrne stredisko Impulz je budova, ktorá vznikla v 70. rokoch, nakoľko nálet súvisel hlavne 

s tým, že bolo bombardované koľajisko, či by nebola možno lepšia príležitosť umiestniť 

pamätnú dosku na železničnej budove. 

- všetkých srdečne pozval na ďalší ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky. 

V dňoch 26. apríla 2015 a 30. apríla 2015 sa bude konať mája a v dňoch 2. – 3. mája 2015 sa 

budú konať Račianske hody 2015. 

p. Sekerka 

- priame bombardovanie bolo na Šúrskej ulici, kde zomreli ľudia, kde sa nachádza staničná 

budova, ktorá je úplne na kraji. Dokonca, ako je kultúrne stredisko Impulz padli 3 bomby, 

takže je to priame epicentrum a 50 metrov odtiaľ je Šúrska ulica, kde bolo 9 civilných obetí. 

Pamätná doska sa umiestni na budove MČ Bratislava – Rača a spĺňa predpoklady, aby prišli 

deti a spravil sa program. 

p. starosta 

- v polovici mesiaca apríl 2015 by sa mala začať výstavba cyklochodníka, ktorý prepojí časť 

Rendezu z MČ Bratislava - Vajnory a železničnou stanicou, tak možno aj popri cyklotrase by 

bol pekný priestor na umiestnenie pamätnej dosky aj pre návštevníkov, ktorí pôjdu po 

cyklotrase a budú mať informácie o bombardovaní v MČ Bratislava - Rača.  

p. Madzin 

- odovzdal návrhovej komisii MZ MČ Bratislava – Rača petíciu obyvateľov Rače žijúcich pod 

hradskou, v ktorej sa nachádza dokumentácia a podpisové hárky. 

- poprosil starostu a vicestarostu MČ Bratislava – Rača, ako mestských poslancov MsZ 

hlavného mesta SR Bratislavy na vynaloženie úsilia, aby sa opravili nielen račianske cesty, ale 

aj cesty patriace hlavnému mestu SR Bratislavy. Opravy cestných komunikácií sa vykonávajú 

tak, že sa opraví cesta a za 2 roky je opäť v tom istom stave. Napríklad na križovatke pri 

cintoríne zo strany Žitnej ulici boli diery, kde bol položený nový asfalt pred rokom a už sa 

vylamuje, tak isto aj Stolárska ulica. Treba robiť opravy cestných komunikácií tak, aby aj 

vydržali. Participovať s hlavným mestom SR Bratislava, aby sa opravili mestské cestné 

komunikácie. 
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p. starosta odpovedal 

- pozýval primátora hlavného mesta SR Bratislavy do MČ Bratislava – Rača, aj sa hlásil 

 k nemu na stretnutie, ubehlo už jeho úradných 100 dní a zatiaľ sa k nemu ako starosta 

nedostal. Oprava cestných komunikácií je jedna z priorít, ktorú chce riešiť. Magistrát hlavného 

mesta SR Bratislavy opravuje cesty podľa normy a každá  cestná komunikácia by sa mala 

opraviť generálnou opravou tzv. vyfrézovať celý asfalt, položiť celý nový koberec každých 

30-40 rokov. Magistrát  hlavného mesta SR Bratislavy pri tom množstve finančných 

prostriedkov, ktoré má vyčlenené na opravu cestných komunikácií sa dostane na jednu cestu 

za 340 rokov. MČ Bratislava - Rača sa  dostaneme na opravu jednej cesty za 45 rokov,  takže 

je  k tej norme relatívne blízko a preto sa MČ Bratislava – Rača  rozhodla radšej  opravovať 

celistvé úseky. Čo sa týka opráv takéhoto plátania ciest, tak áno ide o netechnologický spôsob 

opravy ciest. Zatiaľ zo strany magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy neprichádzajú väčšie 

opravy do možnosti, ale má prísľub, že na MČ Bratislava - Rača sa bude myslieť aspoň tak, 

ako sa myslelo  v predvolebnom roku. 

p. Žitný  
- práve v tejto veci interpretoval primátora hlavného mesta SR Bratislavy, dokonca mu prišla 

odpoveď “Plán opráv na rok 2015 bude magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zostavovať 

po schválení rozpočtu, ak bude vedieť finančnú výšku prostriedkov na opravy komunikácií“. 

V  rokovaní s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy bolo prisľúbené, že MČ Bratislava - 

Rača sa bude venovať prednostne. 

 

p. Andráš 

- obrátil sa na pána starostu s tým, že bol oslovený dôchodcami v Krasňanoch, či by sa mohlo 

vstúpiť do jednania s obchodným domom Lidl, Ternom alebo aj ďalšími majiteľmi obchodov 

na integrovanú investíciu do exteriérových hodín, ktoré v MČ Bratislava – Rača chýbajú. 

p. starosta odpovedal 

- keď sa zhotovila pekná zvonkohra na kostole, tak časť Krasňan nebola z toho moc nadšená, že 

im tam budú vyzváňať zvony a ešte ich ani nepočuli hrať, pritom  ide o peknú vec. Vie sa na to 

pozrieť, ale nevie nič sľúbiť, je to na rokovaní s prípadným investorom.  

 

p. Jošt 

- zo strany niektorých občanov zazneli obavy, či projekty ISRMO sa stihnú zrealizovať 

v termíne, pretože boli sťažnosti na firmu, ktorá stavbu realizuje, že má poddimenzovaný 

personál a pod.. Boli výzvy na vykonávanie pravidelného stavebného dozoru a aj pán Depeš sa 

ponúkal, že je ochotný každý týždeň chodiť a hodnotiť progres stavby.  

-  predtým, ako sa obyvateľom dostane Račiansky výber do schránok, či je možnosť ešte skôr 

povedať, či sú pozitívne správy pre obyvateľov ohľadne preletov lietadiel nad MČ Bratislava - 

Rača. Na stretnutí zaznelo viacero pripomienok, bolo vážne podozrenie, že letecká spoločnosť 

Ryanair v rámci šetrenia paliva nelieta v súlade s predpismi. Pripomienka bola tlmočená od 

profesionálneho pilota, ktorý býva na Kopaniciach, ktorý sa na to sťažoval. 

p. starosta odpovedal 

- čo sa týka projektov ISRMO, tak je tam časová rezerva a bývajú vykonávané kontroly. Minulý 

týždeň boli vykonané minimálne 3 krát kontroly z Bratislavského samosprávneho kraja. Bola 

naplánovaná aj návšteva eurokomisárky, ale nakoniec zmenila program. Čo sa týka realizačnej 

firmy, tak verejné obstarávanie nepustí. MÚ MČ Bratislava – Rača by bol rád, ak by stavebné 

práce vykonávala iná firma a preto je na stavbe zvýšený stavebný dohľad. Zmluvy sú 

postavené tak, že majú pevné termíny a sú pod sankciami. Tak, ako bolo aj pri iných 

projektoch, ktoré MČ Bratislava - Rača realizovala s touto firmou, tak boli rovnako termíny 

dodržané, takže sa neobáva toho, že by tam boli sankcie zo strany prepadnutia financií. Skôr 

ostatné mestské časti, ktoré ešte ani nezačali s projektmi, budú mať problémy. Stojí si za tým, 

že rozhodnutie spred pár rokov, ktorým sa prijal úver a sa zafinancovali veci, ktoré sa dnes 

dostávajú refinancované z financií, bolo správne rozhodnutie, aj keď to vyvolalo pri niekom 

nevôľu, že sa zadlžuje MČ Bratislava – Rača. Bolo to správne rozhodnutie a práve preto MČ 

Bratislava – Rača je jediná,  ktorá zatiaľ z celej Bratislavy v rámci mestských častí ma 

projekty realizované.  
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p. Ivičič 

- podporil návrh pána poslanca Milana Andraša, pretože verejné hodiny majú pre obyvateľov 

 sociálny význam. Ešte za starostu Strniska sa dožadoval pán František Kotúček takýchto 

 hodín na Kubačovej ulici, ten mu to sľúbil, potom mu to Bielik sľúbil. Nejde až o takú veľkú 

 investíciu. Možno, že sa nájde nejaký partner alebo developer, ktorý MČ Bratislava – Rača 

 takéto hodiny daruje. Hodiny by mohli byť umiestnené pred NKD, v Krasňanoch alebo na 

 Kubačovej ulici. 

p. starosta odpovedal 

- vždy, keď vidí, že sa niekde urobili slnečné hodiny, tak sa mu to veľmi páči, mohli by sa 

 nejakým spôsobom spojiť a urobiť v parku slnečné hodiny, ale aj na nočnom podniku Peklo je 

umiestnená obrazovka  s digitálnymi hodinami. Na kostole by možno mohli byť umiestnené 

hodiny, ale takáto požiadavka sa dá riešiť aj niekde inde a nie na MZ MČ Bratislava - Rača. 

 

p. Drotován 

- čo sa týka areálu na Tbiliskej ulici, čo sa dávala do rozpočtu MČ Bratislava – Rača projektová 

 dokumentácia, či sa to začalo nejako riešiť. 

- či sa vyzval Starz, aby dosypal štrk na borovice na Novom záhone. 

p. starosta odpovedal 

- čo sa týka športového areálu, zatiaľ sa ešte neobstarávala projektová dokumentácia alebo 

 štúdia. 

- čo sa týka štrku, zhodou okolností dneska išiel okolo Nového Záhona a pomyslel si, ako 

 cyklisti pri tom trpia. A povedal si, že to MÚ MČ Bratislava – Rača urobí, ako aj ďalších iných 

 vecí za niekoho iného. 

 

p. Luknárová 

- poďakovala pani poslankyni Gelingerovej, pánovi poslancovi Sekerkovi a pánovi poslancovi 

 Pajdlhauserovi, ktorí prišli na spomienkovú akciu. Ďakuje aj odd. kultúry, ktoré sa k akcii 

 pozitívne postavilo a zabezpečilo kvety. Verí, že v budúcom rozpočte v spolupráci s komisiou 

školskou, kultúry, športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ Bratislava – 

Rača sa budú zaraďovať do rozpočtu podobné podujatia. Poprosila o väčšiu spoluprácu 

s mediálnym a marketingovým odd. MÚ MČ Bratislava – Rača. Pri požiadaní, aby sa 

spomienková akcia viacej spropagovala a pozvali sa občianske organizácie, tak dostala 

odpoveď, že nevie, prečo by malo mediálne a marketingové odd. MÚ MČ Bratislava - Rača 

 posielať pozvánky, že sa nejedná o podujatie, ktoré by organizoval MÚ MČ Bratislava - Rača, 

čo ju dosť zamrzelo. 

 

p. Gelingerová 

- vyjadrila sa k interpelácii ohľadne hluku. Obyvatelia ju oslovujú, či sa urobili určité pozitívne 

 kroky k výberu odborníka cez verejné obstarávanie na danú štúdiu. Nakoľko hluk je na 

 Rendezi mimoriadne citlivá otázka. Celá oblasť Východné je železničiarskou oblasťou, kde 

 je silná polarizácia názorov a jej úlohou je vyhovieť ľuďom. Železnice spolupracujú, 

 zúčastnila sa stretnutia, kde 15 odborníkov na hluk železníc rokovalo a skutočne sa hľadali 

 riešenia, dokonca je nastavená 3 mesačná skúšobná prevádzka suchého maziva.  

p. starosta odpovedal 

- ako štatutár MČ Bratislava - Rača nemá problém s tým, že sa urobí opäť práca za 

 niekoho iného. Keď sa pani poslankyňa zúčastnila na rokovaniach, tak určite počula kto má 

 v kompetencii  v zmysle zákona a štatútu, aby takéto merania  vykonával. Je možnosť po 

vzájomnom dohodnutí finančných prostriedkov MČ Bratislava – Rača zaobstarať osobu 

určenú na meranie hluku, kde odhadovaná suma je okolo 3.000,- €, vykoná sa verejné 

obstarávanie, niečo podobné sa realizovalo aj na Karpatskom námestí. 

 

p. Pajdlhauser 

- či sa môže do budúceho MZ MČ Bratislava - Rača spraviť správa ohľadne priestupkov 

 a porušovania stavebného povolenia na Radničnom námestí, kde by boli všetky podnety od 

 občanov zhrnuté, kedy boli podané, kto ich riešil, ako boli vyriešené a či boli vykonané 
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 postihy voči stavebníkovi. 

- ohľadne zjednosmernenia ulice Alstrovej a Novohorskej, tento návrh prešiel komisiou 

výstavby, územného rozvoja, dopravy, živ. prostredia a ver. poriadku MZ MČ Bratislava – 

Rača, kde bol odporúčaný, ale do programu rokovania MR MZ MČ Bratislava – Rača a MZ 

MČ Bratislava – Rača sa nedostal a nevie z akého dôvodu. Zároveň má informáciu, že bola 

zvolaná špeciálna dopravná komisia na hlavnom meste SR Bratislavy. Nie je zásadne proti 

jednosmerke, ale jedná sa o to, aby boli riešené komplexne ako celky. Podnet od obyvateľov 

bol jednoznačný, že požadujú, aby mohli s poľnohospodárskymi strojmi chodiť v oboch 

smeroch a zároveň, aby mohli v oboch smeroch ísť aj cyklisti. Položme si otázku, či sa má 

riešiť cyklotrasa alebo riešiť parkovanie. 

p. starosta odpovedal 

- čo sa týka pokút, tento týždeň sa uskutočnilo stretnutie s mestskou políciou a štátnou políciou, 

 aby sa našlo spoločné riešenie, pretože často krát mestskí policajti sú len vo forme štatistov, 

 ktorí spíšu udalosť a pošlú ju MÚ MČ Bratislava - Rača na riešenie. SÚ MČ Bratislava - Rača 

 rieši všetko, od znečistenej cesty, ktorú môžu riešiť mestskí policajti uložením blokovej 

 pokuty. Aj dneska sa malo zo stavby vyvážať, ale keď zistil, aké má byť počasie, tak dal 

 pokyn,  aby sa nevyvážalo, lebo by tu bol problém znovu. Odvtedy, ako sa do problému 

 zapojil MÚ MČ Bratislava - Rača sa situácia zlepšila. 

- čo sa týka zjednosmernenia ulíc, tak nie je to téma, ktorá sa rieši na MZ MČ Bratislava - Rača, 

na to sú komisie a žiadne zastupiteľstvo neschvaľuje umiestňovanie dopravných značiek. 

Návrh bol prerokovaný na komisii dopravy a informačných systémov MsZ hlavného mesta SR 

 Bratislavy a návrh bol jednohlasne odsúhlasený. Áno, urobila sa chyba, nikoho nenapadlo, že 

 niekto bude chcieť vytesniť cyklistov v smere od Sadmelijskej ulice ku Stupavskej ulici. Na 

dnešnej komisii dopravy a informačných systémov MsZ hlavného mesta SR Bratislavy bol 

doplnený dodatok, kde Krajský dopravný inšpektorát Bratislava súhlasí s tým, že sa budú 

takéto veci riešiť komplexnejšie. Pracovník Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava 

príde aj do komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, živ. prostredia a ver. poriadku MZ 

MČ  Bratislava – Rača,  aby sa  pripravili návrhy  na  zlepšenie dopravnej situácie v MČ 

Bratislava - Rača práve s dôrazom na pešiu a cyklistickú dopravu. Návrh na 

 zjednosmernenie prišiel od občanov, ktorí na úseku bývajú. Rieši sa aj cyklotrasa, rieši sa 

 projektová dokumentácia a prepojenie Alstrovej ulici a Peknej cesty. Každá značka, dopravné 

 značenie a zmena musia byť odsúhlasené na komisii dopravy a informačných systémov MsZ 

hlavného mesta SR Bratislavy, buď na návrh MČ Bratislava - Rača alebo na návrh magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

p. Pajdlhauser 

- jedná sa o to, koľko bolo porušení na Radničnom  námestí ohľadne práce počas  voľných dní, 

 kedy sa pracovalo a nemalo sa pracovať. Spísať, koľko bolo podnetov od obyvateľov, 

porušenie stavebného povolenia a ako boli vyriešené. 

- čo sa týka dopravnej situácie, otázka znie, bude prioritná cyklotrasa, pomôže to 

 zrekonštruovať Alstrovu ulicu a dať ju do normálneho stavu? Jednosmerky sa dajú urobiť aj 

 inak, ktoré budú vyhovovať aj cyklotrase a aj obyvateľom, ktorí na úseku bývajú. 

p. starosta odpovedal 

- nech sa predloží vyhovujúce riešenie, iné, ako navrhol MÚ MČ Bratislava – Rača.  

- ohľadne pokút na Radničnom námestí, tak zajtra sa koná priestupkové konanie aj vo veci 

 porušovania realizácie stavby a aj vo veci znečistenia komunikácie. 

p. Ivičič 

- k ulici Alstrova a dopravnému značeniu. Dopravné značenie je v kompetencii štátu, ktorý 

 to realizuje prostredníctvom tzv. Okresnej dopravnej komisie, ktorá je v každom 

 okrese. Chcú sa vykonať na Asltrovej ulici stavebné úpravy, ohľadne statickej dopravy  a to je 

už kompetencia  MÚ MČ Bratislava - Rača. 

 

p. starosta odpovedal 

- možno si každý spomína, ako sa MÚ MČ Bratislava - Rača dozvedel o rekonštrukcii 

 Alstrovej ulici, už keď bolo všetko odklepnuté, odsúhlasené a projekt schválený.  
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p. Pajdlhauser 

- bolo to argumentované na podnet občanov a pána Ing. Klottona, referent cestného 

hospodárstva MÚ MČ Bratislava - Rača a poprosil by o tie podnety, aby ich poslanci MZ MČ 

Bratislava – Rača dostali k dispozícií. 

p. Drotován 

- doplnil k priestupkom, mestskí policajti nechcú ísť do konfliktu, buď nie sú asertívni alebo sa 

 im nechce pracovať. Problémom je, že robia pasívne činnosti. Treba otvoriť na hlavnom meste 

SR Bratislavy fungovanie mestskej polície.  

p. starosta 

- na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy je momentálne téma otvárania štatútu, kedy mesto 

 chce  preniesť časť financovania mestskej polície na mestské časti a to je téma, s ktorou bude 

 mať viacero starostov problém, pretože čo sa týka mestského rozpočtu, tak mestská polícia 

 stojí hlavné mesto SR Bratislavy 6,7 milióna Eur. A chce vidieť koľko sa vráti mestským 

 častiam. 

 

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

 

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

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

p. Depeš, občan MČ Bratislava – Rača 

- v rámci svojho vystúpenia sa vyjadril k viacerým problémom, ktoré ho trápia a ktoré si všíma 

 okolo seba: 

 - Rekonštrukčné práce na MŠ Gelnickej,  

 - Projekt revitalizácie na Karpatskom námestí,  

 - Výber dodávateľa stavebných prác na všetky stavby,   

- Názory obyvateľov na odpovede vedúcich odd. MÚ na otázky z poslaneckých dní  

 - Slabá kontrola venčiacich psov,  

 - MÚ šetrí na nesprávnych miestach,  

            - Obyvatelia sa dožadujú zúčastňovania starostu na poslaneckých dňoch,  

aby informoval o zasadnutiach MsZ hlavného mesta SR Bratislavy. 

p. Ivičič  

- reagoval na pána Depeša má veľmi dobré kontakty so spoluobčanmi a zaujíma sa o názory na 

prácu poslancov MZ MČ Bratislava – Rača a 4.000 tisíc občanov svojim hlasom 

v komunálnych voľbách vyjadrilo spokojnosť s prácou  starostu.  

 

17.       Záver 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Sklenárová 

 

V Bratislave, dňa 9. apríla 2015  

 

 

 JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

       overovateľ                              starosta 

 

  

Ing. Rudolf Ivičič                                                                  Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                                      prednostka    

 

 

 


