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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 

konaného dňa 10. 02. 2015 

uznesenie č. 11 - 32 

 

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 

Bc. Mário Khandl 

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: 

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 vypustenie bodu z programu MZ MČ Bratislava – Rača:  
Návrh pána Mgr. Peter Pilinského, starosta MČ Bratislava – Rača: 

Návrh na vypustenie bodu č. 13 ,,Návrh na prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 

475/7 o výmere 1711 m2, ostatné plochy, k.ú. Rača, zapísaná na LV č.1 (Dopravný podnik Bra-

tislava, a.s.) ako prípad hodný osobitného zreteľa“, z dôvodu, že neprišlo k dohode 

s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. a MÚ MČ Bratislava – Rača, respektíve sa hľadajú 

spoločné riešenia. 

 

Vzhľadom na vypustenie bodu 13 z programu sa doterajšie body 14 až 27 označia ako 13 až 

26.  

 
Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

       Program:  

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s. r. o. na rok 2015 

4. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017. Stanovisko 

miestneho kontrolóra 

5. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014 

6.   Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bra-

tislava – Rača 

7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 

8. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 3. 443,91,- €  
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9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka DREVONA a.s. a návrh na jej odpis  

10. Návrh na prenájom pozemku registra „C“, par. č. 17374/4, k.ú. Rača o výmere 18 m2  a pozemku 

registra „C“, par. č. 17374/112, k.ú. Rača o celkovej výmere 400 m2 v podiele 1/24 p. Petrovi 

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

138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

11. Návrh na predaj podielu 11/480 na pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, k.ú. Rača a podielu 11/480 

na stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača p. Martine 

Rehákovej a podielu 9/480 na pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, k.ú. Rača a podielu 9/480 na 

stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača Ing. Milošovi 

Černákovi v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení ne-

skorších predpisov 

12. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru ul. Kadnárova č. 51-55 (Slovenská pošta, 

a.s.), ako prípad hodný osobitného zreteľa  

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

tov 

13. Návrh na výmenu obecného nájomného bytu. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov 

v zmysle VZN     č. 1/2012 o nájme bytov. 

14. Návrh na zrušenie uznesenia č. 661/06/06/P, týkajúceho sa stanovenia výšky príspevku stravného 

seniorov 

15. Informácia o odpredaji bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. v znení ne-

skorších predpisov 

16.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava – Rača za rok 2014    

17. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2015 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača. Návrh na 

zmenu sobášiaceho poslanca 

18. Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady 

19. Návrh na zmenu členov v komisiách - poslancov, návrh na schválenie odborníkov z radov obyva-

teľov do komisií MZ MČ Bratislava – Rača na obdobie rokov 2014 - 2018  

20. Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača za rok 2014 

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2015 

22. Informácia o splnení  povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

a zákona  č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2013 v zákonom stanovenej lehote, 

t.j. do 10.01.2015 – informácia predsedníčky komisie pre ochranu verejného záujmu 

a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva 

s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy  

(ústna informácia)  

23. Interpelácie 

24. Rôzne  

25.1.Informácia o vykonaných aktivačných prácach v MČ Bratislava - Rača v roku 2014 

25. Záver 

  

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava - Rača 

schvaľuje  
 

program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  

                        UZN 11/10/02/15/P 

 

Hlasovanie č. 1  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

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

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

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

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

                        UZN 12/10/02/15/P 

         

Hlasovanie č. 2 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 12 0 0 2 

 

3.  Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s. r. o. na rok 2015  

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

Spracovateľka materiálu pani Ing. Monika Debnárová, marketingový a projektový manažér 

MÚ MČ Bratislava – Rača predstavila materiál. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

berie na vedomie 

 

finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015                    

                         UZN 13/10/02/15/P 

 Hlasovanie č. 3 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

4.  Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2015 a obdobie 2016 – 2017. 

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

Stanovisko k materiálu uviedol Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača. 

Bližšie informácie o materiáli uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – 

Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, ocenil prácu všetkých komisií MZ MČ 

Bratislava – Rača, ktoré prerokovali návrh rozpočtu na rok 2015, rovnako oceňuje prípravu 

materiálu na pracovných stretnutiach, kde bola snaha zapracovať všetky požiadavky do 

rozpočtu MZ MČ Bratislava – Rača na rok 2015. Verí, že rozpočet MČ Bratislava – Rača na 

rok 2015 bude dobrým signálom pre obyvateľov MČ Bratislava – Rača, že sa veci budú riešiť, 

tak ako v predchádzajúcom volebnom období a bude rád, ak na rok 2016 sa bude môcť 

podporiť ďalšia investičná vec. MZ MČ Bratislava – Rača má štyri roky na to, aby sa veci, 

ktoré sa nestihli vyriešiť v predchádzajúcom volebnom období dali do poriadku. 

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, veľmi pekne poďakoval za zrealizované 

rokovanie ohľadne MŠ Pri Šajbách, kde za účasti pána Ing. Štefana Borovského, vedúceho 

odd. správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva MÚ MČ Bratislava – 
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Rača a pána architekta sa zohľadnil reálny stav budovy. Je veľmi rád, že celá budova MŠ Pri  

Šajbách, ako aj druhé krídlo budovy bude opravené. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, otázka, v ktorej kapitole je 

zahrnutý posypový materiál na zimnú údržbu a v akej finančnej výške sa očakáva míňanie? 

Myslí si, že zimný posyp je nedostatočný, čoho dôkazom je ulica Hagarova, ktorá bola celý 

týždeň zamrznutá, neodhrnutá a je v správe MČ Bratislava – Rača.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, v priebehu dnešného dňa bola na 

Hagarovej ulici odhŕňacia multikára. Predmetná komunikácia je upravovaná až v treťom slede, 

najprv sa upravujú komunikácie v kopcoch, ako je ulica Zvončeková, Popolná a dovolil si 

nesúhlasiť, že sa vôbec neodhŕňajú a neposýpajú komunikácie, ktoré sú v správe MČ 

Bratislava – Rača. Dňa 30. januára 2015, keď bola prvá snehová kalamita, sedel s pánom 

Kunertom, vedúci čistoty v oddelení životného prostredia MČ Bratislava - Rača v multikáre 

a všetky komunikácie, ktoré sú v správe MČ Bratislava - Rača si skontroloval. Pracovníci MÚ 

MČ Bratislava – Rača urobili maximum pri odhŕňaní snehu. Ohľadne posypového materiálu, 

tak podľa informácií sa minula zhruba polovica na zimnú údržbu 2014-2015. Na jednej 

multikáre sa najazdilo vyše 110 km, pričom MČ Bratislava - Rača udržiava 18 km svojich 

komunikácií. Posypový materiál nemá zmysel sypať na komunikácie, keď stále sneží. Popolná 

ulica je v ochrannom pásme, kde je vodáreň a tam sa nemôže soliť tak, ako sa solí Račianska 

ulica.   

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, doplnila vecnú stránku, 

kompletné náklady na stredisko čistoty na letnú a zimnú údržbu sú v bežných výdavkoch 

v programe 11, podprogram 1.. Na všetky materiálové náklady tovary a služby, ktoré tam 

vznikajú, je suma vo výške 54.000,- € za rok. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, celý týždeň bola zamrznutá 

cesta, chodníky a časť cesty pri Slnečnom dome je využívaná ako chodník, pretože tam žiadny 

chodník nie je. Ak by sa to posýpalo posypovým materiálom, tak by komunikácia nebola 

zamrznutá. Trvá na tom, že zimná služba je iba formálna, pretože reálne určité úseky vôbec 

nie sú riešené.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ocenil nastavenie priorít 

kapitálových výdavkov, že sa pokračuje v čom sa začalo v minulom volebnom období, ako je 

opravovanie škôl, škôlok a oceňuje, že sa idú opravovať aj ostatné MŠ. Pevne dúfa, že sa 

podarí vyčerpať všetky finančné prostriedky z projektu ISRMO.  

 

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

  

Hlasovanie č. 4 o udelení slova pánovi Andackému – občan MČ Bratislava – Rača.  

 

 Hlasovanie č. 4 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

Andacký, občan MČ Bratislava – Rača, býva na Rustaveliho ulici, jeho vystúpenie nesúvisí 

úplne s rozpočtom MZ MČ Bratislava - Rača, ale má to určitú súvislosť, pretože sa schvaľuje 

aj suma finančných prostriedkov, ktorá je určená na údržbu komunikácií na ďalší rozpočtový 

rok. Nevie posúdiť do akej miery je dostatočná finančná suma. Nemá riešenie, ako by sa 

mohlo riešiť, aby neboli vyjazdené koľaje na cestných komunikáciách, ale stačí sa pozrieť na 

sociálnu sieť, kde obyvatelia pridávajú fotky neodrhnutých komunikácií. Poprosil 

o spracovanie akčného plánu v oblasti napr. náboru brigádnikov, aby pracovníci MÚ MČ 

Bratislava – Rača neboli prekvapení snehovou kalamitou. Je informovaný, že niektoré 

komunikácie nie sú v správe MČ Bratislava – Rača, tak by sa mohol požiadať magistrát 

hlavného mesta SR Bratislavy o spravovanie cestných komunikácií a brať príspevky 

z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.    

 

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

Hlasovanie č. 5 o udelení slova pánovi Krištofičovi – občan MČ Bratislava – Rača.  
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 Hlasovanie č. 5 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

Krištofič, občan MČ Bratislava – Rača, vyjadril sa k premietaným fotkám, všetky premietané 

fotky odhrnutých komunikácií boli tendenčné a boli ukázané len tie cesty a chodníky, ktoré 

boli od snehu odpratané.  

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača   

a) berie na vedomie  

 

stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 

2015 a obdobie 2016 – 2017  

b) schvaľuje  

 

rozpočet Mestskej časti Bratislava - Rača na rok 2015, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 

9,366.950,- € 

c) berie na vedomie  

 

návrh rozpočtu na obdobie 2016 – 2017 

                                  UZN 14/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 6 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

5. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 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. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, v minulosti sa upustilo od 

toho, aby bolo ocenenie Račianske srdce dávané in memoriam a bola by rada, ak by sa takáto 

možnosť obnovila.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, keď sa spracovával Štatút ocenenia 

Račianske srdce, ktorý bol schválený MZ MČ Bratislava - Rača, tak bolo oceňovanie určitým 

spôsobom upravované. Ak je snaha komisie školskej, kultúry, športu a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva MZ MČ Bratislava - Rača, tak sa otvorí Štatút ocenenia Račianske srdce 

a táto požiadavka sa prerokuje. 

  

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2014 nasledovným osobám: 

Mgr. Eva Šišková  

PhDr. Ignác Ružarovský  

p. Dušan Žitný  

p. Štefan Dolinay  

p. Jozefína Ondrušková 

p. Soňa Poláková  
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                        UZN 15/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 7 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

6. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MČ Bratislava – Rača 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava – Rača 

 

MŠ Barónka 14 

Ing. Miloslav Jošt 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

MŠ Cyprichova 74 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Ing. arch. Milan Andraš PhD. 

Ing. Peter Pálka 

Mgr. Angelika Bezděková 

 

MŠ Gelnická 34  

JUDr. Juraj Madzin 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Mgr. Rastislav Žitný 

Mgr. Beata Bešková 

 

MŠ Plickova 16  

Ing. Milada Dobrotková 

Mgr. Rastislav Žitný 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Mgr. Beata Bešková 

 

MŠ Pri Šajbách 14  

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Dagmar Gelingerová 

Cyril Sekerka 

Mgr. Angelika Bezděková 

 

MŠ Tbiliská 2  

Dagmar Gelingerová 

Bc. Mário Khandl 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Miloš Máťuš 
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ZŠ s MŠ J.A. Komenského Hubeného 25  

Ing. arch. Milan Andraš PhD. 

Ing. Peter Pálka 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Mgr. Monika Luknárová 

 

ZŠ Tbiliská 4  

Bc. Mário Khandl 

Miloš Máťuš 

Mgr. Michal Drotován 

JUDr. Juraj Madzin 

                        UZN 16/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 8 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

7.  Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2014 –   

2018 

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 existujú štatistiky, čo 

prísediaci na súde vykonávajú. Z osobných skúseností s Okresným súdom Bratislava III., ho 

považuje za jeden z najhorších v Bratislave ohľadne prieťahov, rozhodovania a pod.. Veľmi 

rád by pre budúcnosť vedel, aký je na súde presný účel prísediacich a aký účel má 15 

prísediacich. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, MÚ MČ Bratislava – Rača môže 

o takúto informáciu Okresný súd Bratislava III. požiadať, ale nevie, či súd je povinný takúto 

informáciu poskytnúť. 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, nakoľko žiadny obyvateľ 

z obvodu Východné nie je v zastúpení prísediaceho Okresného súdu Bratislava III., tak by 

poprosila, aby tam niekto z obvodu v budúcnosti bol v zastúpení, nakoľko má informáciu, že 

nikde výzva nebola verejne zverejnená a prezentovaná.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, či by bolo možné, tak ako 

aj pri Račianskom srdci, že by o jednotlivých prísediacich na súde bolo niečo informatívne 

napísané. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, výzva MČ Bratislava – Rača bola 

zverejnená na www.raca.sk a v Račianskom výbere 1/2014, občania z Východného mali 

možnosť sa prihlásiť a nevie, prečo by sa mali zverejňovať informácie o prísediacich na súde, 

to nie je vhodné a ani to nepatrí do pôsobnosti MZ MČ Bratislava – Rača. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, poslanci MZ MČ Bratislava – Rača majú 

možnosť prísediacich na súde neschváliť, ide o legitímne právo poslancov MZ MČ Bratislava 

- Rača. Ako samospráva by sa však nemali snažiť meniť legislatívu a kontrolovať súdy.  

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

uviedla, že  bez tohto občianskeho prvku by trestné senáty nemohli zasadať, rozhodovať 

o vine a treste a z tohto pohľadu zverejňovať súkromné údaje o prísediacich by naozaj nebolo 

žiadúce. V prípade ak by poslanci MZ MČ Bratislava - Rača voľbu prísediacich neschválili, 

tak by sa ohrozila samotná činnosť senátov, lebo by nemali zákonom požadovaný počet 

členov. Prísediaci nevystupujú v občianskoprávnych sporoch a k námietke pána Drotována 

ohľadne prieťahov v konaniach Okresného súdu Bratislava III. je potrebné uviesť, že tie sa 

týkajú občianskoprávnych sporov a nie trestných konaní. Takže tam to nie je až také 

adekvátne, ako tu bolo povedané. Zdôrazňuje, že prísediaci na súde vykonávajú činnosť len 

v rámci trestných senátov.  
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Návrhová komisia, pán poslanec Bc. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

volí 

 

1/ Jarmila Mĺkva, Plickova  ul. č. 12, Bratislava  

2/ Tatiana Balacenková, Sadmelijská ul. č. 3, Bratislava   

3/ Jitka Tropeková, Hubeného ul. č. 46, Bratislava  

4/ Viliam Takáč, Gelnická ul. č. 20, Bratislava  

5/ Ivona Dobiášová, Černockého ul. č. 9, Bratislava  

6/ JUDr. Emilián Pavlík, Novohorská ul. č. 8, Bratislava  

7/ Anton Šimlovič, Gelnická ul. č. 28,  Bratislava  

8/ Kornélia Matulová, Jurkovičová  ul. č. 3, Bratislava  

9/ Michal Balacenko, Sadmelijská ul. č. 3, Bratislava   

10/ Janka Bombová, Cyprichova ul. č. 1/46, Bratislava 

11/ Anna Levická, Karpatské nám. č. 21, Bratislava 

 

za prísediacich Okresného súdu Bratislava III. na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018 

                   UZN 17/10/02/15/P

    

Hlasovanie č. 9 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

8. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 3. 443,91, - € 
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

Materiál uviedla Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ 

Bratislava – Rača. 

Ing. Miloslav Jošt, predseda finančnej a majetkovej komisie MZ MČ Bratislava – Rača, 

uviedol, že sa nachádza  v miernom konflikte záujmov, pretože pán Tomáš Czinege je jeho 

bývalým spolužiakom zo ZŠ. Ide o ľudí, ktorým v 11 rokoch zomrela mama a v 18 rokoch 

zomrel otec a MÚ MČ Bratislava - Rača ich takýmto spôsobom ešte naháňa za niečo, čo si 

splnili. Napriek tomu, že sa nachádza v konflikte záujmov, tak bude hlasovať za odpustenie 

úrokov a požiadal komisiu sociálnu a bytovú MZ MČ Bratislava – Rača o pomoc pri trovách 

exekučného konania. Svoje podlžnosti voči MČ Bratislava – Rača si splnili a  exekútor ich 

naháňa, tak ak sa im vie určitým spôsobom pomôcť, bude veľmi rád. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava – Rača 

súhlasí 

 

s odpustením úrokov z omeškania vymáhaných v exekučnom konaní sp. zn. EX 

 499/07 za pohľadávky za obdobie od 01.10.2001 do 01.09.2004 za úhrady nájomného 

 a plnení poskytovaných s užívaním bytu na Hagarovej ulici č. 1 v Bratislave žiadateľovi p. 

Tomášovi Czinegemu a Štefanovi Czinegemu vo výške 3 443,91 €. 

                   UZN 18/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 10 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 
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9.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky dlžníka DREVONA a.s. a návrh na 

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

Materiál uviedla Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu 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 

a) súhlasí 

 

s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vo výške 49. 269,17,- € voči spoločnosti 

DREVONA a.s., Výhonská 1, 835 10 Bratislava, IČO 36. 003 735, 

 

b) schvaľuje 

  

 odpis pohľadávky uvedenej v písmene a) vo výške 49. 269,17,- €.   

                                                            UZN 19/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 11 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

10.  Návrh na prenájom pozemku registra „C“, par. č. 17374/4, k.ú. Rača o výmere 18 m2  a 

pozemku registra „C“, par. č. 17374/112, k.ú. Rača o celkovej výmere 400 m2 v podiele 

1/24 p. Petrovi Morvaymu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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

Materiál uviedla Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ 

Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, ide o prípad hodný osobitného zreteľa 

tzn. treba súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, t.j. je potrebné ho 

odsúhlasiť minimálnym počtom deväť poslancov MZ MČ Bratislava - Rača. 

Ing. arch. Milan Andraš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vie, že všetky pozemky 

v MČ Bratislava - Rača sú vo väčšine odpredané, tak či dotyčný pán nemá záujem o odkúpenie 

predmetného pozemku. 

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

riešila sa aj otázka odkúpenia, vyjadril sa, že nemá záujem kúpiť predmetný pozemok z toho 

titulu, že má zámer garáž odpredať ďalej a nebude ju ďalej užívať. Komisia finančná 

a majetková MZ MČ Bratislava – Rača prijala uznesenie, aby sa ešte ohľadne odpredaja 

pozemku s pánom rokovalo, takže odd. správy majetku, investičných činností a cestného 

hospodárstva MÚ MČ Bratislava – Rača bude túto vec ešte riešiť. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača    
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schvaľuje 

 

prenájom pozemku registra „C“, par. č. 17374/4, k.ú. Rača o výmere 18 m2 a pozemku registra 

„C“, par. č. 17374/112, k.ú. Rača o celkovej výmere 400 m2 v podiele 1/24 p. Petrovi 

Morvaymu, Kadnárova 50, 831 51 Bratislava na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, vo výške celkového nájomného 271,43,-€/za celý predmet nájmu a rok. 

                     UZN 20/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 12 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

11. Návrh na predaj podielu 11/480 na pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, k.ú. Rača 

a podielu 11/480 na stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku registra „C“, parc. č. 

8/1, k.ú. Rača p. Martine Rehákovej a podielu 9/480 na pozemku registra „C“,  parc. č. 

8/1, k.ú. Rača a podielu 9/480 na stavbe so súp. č. 6020 umiestnenej na pozemku registra 

„C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača Ing. Milošovi Černákovi v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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

 Materiál uviedla Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu 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 

 

predaj podielu 11/480 na pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, zastavané plochy  a nádvoria, 

k.ú. Rača (LV č. 10425) a podielu 11/480 na stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku 

registra „C“, parc. č. 8/1, k.ú. Rača (LV č. 1784) p. Martine Rehákovej a podielu 9/480 na 

pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Rača (LV č. 10425) 

a podielu 9/480 na stavbe so súp. č. 6020, umiestnenej na pozemku registra „C“,  parc. č. 8/1, 

k.ú. Rača (LV č. 1784) Ing. Milošovi Černákovi v zmysle § 9a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu celkom za oba 

spoluvlastnícke podiely pre p. Martinu Rehákovú vo výške 412,50 Eur a pre Ing. Miloša 

Černáka vo výške 337,50 Eur. 

 Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia  

v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Rača. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie v časti týkajúcej 

sa kupujúceho, ktorý túto povinnosť nesplnil, stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obi-

dvoma zmluvnými stranami. 

                   UZN 21/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 13 

 Prítomných  Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 
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12.  Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru ul. Kadnárova č. 51-55    

(Slovenská pošta, a.s.), 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: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, v lokalite sídla Slovenskej pošty, a. s. 

nebýva odhrnutý chodník a je to práve pred nebytovým priestorom, ktorý má MČ Bratislava – 

Rača vo vlastníctve, tak by stálo za to si pozrieť v zmluve, či odhŕňanie musí zabezpečovať 

prenajímateľ alebo či ide o údržbu hradenú z fondu opráv, ako údržbová služba.  

Bc. Mário Khandl, poslanec MÚ MČ Bratislava – Rača, chcel sa informovať, nakoľko  pri 

prerokovávaní materiálu v komisii finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava – Rača sa po 

preštudovaní existujúcej platnej zmluvy aj s príslušným dodatkom k zmluve, ktorý je 

podpísaný, otvorila debata či doba nájmu na dobu určitú bola prerokovaná so Slovenskou 

poštou, a. s., nakoľko žiadali o predĺženie zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou. 

Otázka smeruje k tomu, či budú postavený pred hotovú vec, že sa bude predlžovať zmluva na 

ďalších 5 rokov na dobu určitú na základe argumentov, ktoré hovorila pani prednostka, alebo 

či bude ochota zmluvu podpísať a či sa bude vzájomne spolupracovať touto formou? 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, v minulom roku sa takýmto istým 

spôsobom riešila aj Slovenska pošta, a. s. na Dopravnej ulici a tam sa to vyriešilo 

k spokojnosti obidvoch strán. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, treba si uvedomiť, že keď sa podarí 

podpísať zmluva, tak na 5 rokov bude zabezpečený príjem do bežných príjmov MČ Bratislava 

- Rača. Keďže budú vznikať priestory, ktoré budú atraktívnejšie pre komerčné aktivity, tak 

môže hroziť, že by nájomca mohol odísť do iného komerčného priestoru a MČ Bratislava – 

Rača by prišla o ďalšie finančné prostriedky. 

  

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove na ul. Kadnárova č. 51-55 

v Bratislave, o výmere 192,91 m2 , súp. č. 2518, orientačné číslo 53, zapísané na LV č. 4956 sa 

nachádza v katastrálnom území Bratislava – Rača, pre Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 

9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36631124, na dobu určitú do 31.12.2019, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 9 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí, z dôvodu zachovania poskytovania verejno-prospešnej služby v tejto lokalite. 

                        UZN 22/10/02/15/P 

 Hlasovanie č. 14 

 Prítomných  Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

13. 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: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Bc. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, opýtal sa na prípady, kde 

bude končiť nájomné obecných bytov a teda možnosť predĺženia resp. ako sa to bude ďalej 
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riešiť, či sa bude novelizovať VZN MČ Bratislava - Rača, aby žiadatelia mali možnosť 

predĺženia alebo či sa pripravuje plán B ? 

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

poslancovi Drotovánovi, na komisii sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava – Rača sa hovorilo 

o tomto probléme. Chceli by otvoriť VZN MČ Bratislava – Rača, pretože podobných prípadov 

bude určite viacej. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, momentálne je jedna možnosť, že 

si žiadatelia o pridelenie obecných nájomných bytov podajú úplne novú žiadosť, kde doložia 

všetky potrebné doklady, budú zaradení medzi ostatných žiadateľov a budú posudzovaní 

v zmysle bodovania nastaveného VZN MČ Bratislava – Rača. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, VZN MČ Bratislava – Rača bolo  

kreované MZ MČ Bratislava - Rača v predchádzajúcom volebnom období a viac ako polovica 

poslancov MZ MČ Bratislava - Rača si to pamätá. Po skončení doby nájmu sa zisťuje, či sa 

nezmenili alebo zmenili majetkové, sociálne pomery žiadateľov. V súčasnosti je možnosť pre 

žiadateľov podať novú žiadosť o pridelenie obecných nájomných bytov a pravdepodobne 

znovu uspejú. Druhou možnosťou je otvoriť VZN Z MČ Bratislava - Rača a predĺžiť dobu 

nájmu. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

pridelenie obecných  nájomných bytov nasledovne:  

a) Byt č. 49, Podbrezovská 28/A,  garsónka, rozloha 22,22 m2 
           pani Zdenke Minarovičovej nar. 28.01.1973, trvale bytom Bratislava - Rača,  

    na dobu určitú, 1 rok od 01.03.2015 do 29.02.2016 

b) Byt č. 16, Podbrezovská 28/A,  garsónka, rozloha 31,51 m2  

          pani Raise Belasovej  nar. 17.03.1957, trvale bytom na ul. Podbrezovská 28/A,  

        831 06 Bratislava 

         na dobu určitú, 1 rok od 01.03.2015 do 29.02.2016. 

                        UZN 23/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 15 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

 

14. Návrh na výmenu obecného nájomného bytu. Návrh na pridelenie obecných nájomných 

bytov v zmysle VZN  č. 1/2012 o nájme bytov 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

schvaľuje 

 

a) výmenu obecného  nájomného    

bytu č. 5 na Karpatskom nám. č. 22,  garsónka o výmere 25,70 m2 za 

byt č. 71 na Peknej ceste č. 3, 2 – garsónku o výmere 49,33 m2  
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pre rodinu  Dušana Račického nar.06.12.1982 a Máriu Račickú  nar.10.07.1983  

bytom Plickova 3, Bratislava   

na dobu určitú, 1 rok od 01.04.2015 do 31.03.2016 

 

b) pridelenie obecných  nájomných bytov  nasledovne:  

 

1) byt č. 22, na Hagarovej ul. 1, Bratislava, garsónku o rozlohe 24,26 m2                                            

pani Zuzane Lackovej, nar. 25.06.1968,  trvale bytom Bratislava - Rača  

  na dobu určitú, 1 rok od 01.04.2015 do 31.03.2016   

 

2) byt č. 5, na Karpatskom nám. č. 22, Bratislava, garsónka, o rozlohe 25,70 m2 

  pani Lucii Ábelovej, nar. 28.03.1980 trvale bytom Žarnovická 5, Bratislava - Rača 

  na dobu určitú, 1 rok od 01.05.2015 do 30.04.2016.   

                         UZN 24/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 16 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 661/06/06/P, týkajúceho sa stanovenia výšky príspevku 

stravného seniorov 

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. Bc. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, uznesenie MZ MČ 

Bratislava - Rača určovalo nielen zľavu, ale aj doplatok dôchodcu podľa kategórií dôchodku. 

Otázka, či finančná suma už nebude určená? O aký nárast a akých sumách sa bavíme v rámci 

stravných lístkov, pretože je uvedená zľava, ale nie je uvedené, koľko majú  obyvatelia platiť. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, v súčasnosti cena stravného lístku 

v našej jedálni je vo výške 3,15,- €. Pri poslednom verejnom obstarávaní na externé dodávky 

bola zadaná cena obeda 3,15,- €. Rozdiel budú obyvatelia doplácať a tieto informácie majú k 

dispozícii. Podrobné informácie budú uvedené aj v najbližšom Račianskom výbere, aby všetci 

obyvatelia mali potrebné informácie.   

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

ruší 

 

uznesenie MZ č. 661/06/06/P zo dňa 27.6.2006 v znení:  

 Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravu platieb za stravné lístky pre dôchodcov 

 s účinnosťou  od 1.8.2006  nasledovne: 

 Výška dôchodku   zľava     platba dôchodcom 

0 - 6.500,- Sk  40,- Sk     32,-Sk 

6.501 - 7.500,- Sk   30,- Sk     42,- Sk 

7.501 - 8.500,- Sk  20,- Sk     52,- Sk 

8.501 - 9.500,- Sk  10,- Sk     62,- Sk 

9.501 - 10.000,- Sk    3,- Sk     69,- Sk 

Nad  - 10.000,- Sk     0,- Sk       72,- Sk 

 

                         UZN 25/10/02/15/P 
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Hlasovanie č. 17 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 12 0 1 1 

 

16. Informácia o odpredaji bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. 

v znení neskorších predpisov 

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. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, upozornila na pravopis 

v názve ulíc. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

berie  na vedomie 

 

informáciu o odpredaji  bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z.      

v znení neskorších predpisov nasledovným žiadateľom: 

 

1) byt č. 75, Pekná cesta  č. 11, Bratislava, 2 –garsónka, o rozlohe 48,33 m2   

kupujúci: Zoltán Horváth,  trvale bytom Pekná cesta  č. 11, Bratislava 

 

2) byt č. 28, Pekná cesta č. 3, Bratislava, garsónka, o rozlohe 23,31 m2                

kupujúci: Jana Hupková, trvale bytom Pekná cesta č. 9, Bratislava 

 

3) byt č. 3, Kubačova  č. 17, Bratislava, 3 - izbový, o rozlohe 48,35 m2     

kupujúci: Eva Krištofičová,  trvale bytom Kubačova  č. 17, Bratislava 

  

4) byt č. 3, Hubeného č. 15, Bratislava, 2 –izbový, o rozlohe 55,77 m2           

kupujúci: Iveta Tarčiová, trvale bytom Jurkovičova 3 a Tibor Tarči, trvale bytom  Ševčenkova 

19, Bratislava 

                          UZN 26/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 18 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 13 0 1 

 

17. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava – Rača za rok 2014    

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Bc. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, či by nebolo možné 

sociálne odd. MÚ MČ Bratislava – Rača inak usporiadať alebo presťahovať, pretože sú tam 

veľmi nevyhovujúce podmienky práce a pracovníci tam sedia vedľa seba. Pri vybavovaní 

stránok tam nie je vytvorené súkromie a nie je priestor na súkromnú diskusiu.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, pracovníčky sociálneho odd. MÚ 

MČ Bratislava – Rača majú najbližšie do zasadacej miestnosti, v ktorej je súkromie na riešenie 

citlivých otázok. V uplynulých týždňoch sa na sociálnom odd. MÚ MČ Bratislava – Rača 

maľovalo a usporadoval sa inak nábytok a v najbližšej dobe sa bude maľovať aj druhá 

kancelárska miestnosť. 
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Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, ďakuje MÚ MČ 

Bratislava - Rača, že spracoval materiál, pretože komunitný plán sociálnych služieb by mala 

mať každá samospráva a toto je materiál veľmi obsiahly, ktorý vyhodnocuje v roku 2014 

plnenie komunitného plánu sociálnych služieb v MČ Bratislava - Rača. Poukázala na to, že 

v rámci demografického vývoja narastá počet odkázaných ľudí rôznych vekových kategórií. 

Dáva na zváženie, že v budúcom rozpočte treba s týmto aspektom uvažovať a treba uvažovať 

aj o tom, či bude stačiť v budúcom roku objem finančných prostriedkov plánovaných na 

opatrovateľskú službu. Sociálne odd. MÚ MČ Bratislava - Rača z roka na rok radovo robí 

viacej sociálnych šetrení. Podľa informácie, ktorú dostala, v posledných troch rokoch sa počet 

sociálnych šetrení enormne zvýšil a bolo by dobré zvážiť, či personálne obsadenie sociálneho 

odd. MÚ MČ Bratislava - Rača je dostatočné. To, že MČ Bratislava - Rača získala finančné 

prostriedky na realizáciu denného stacionára je výborná vec. Denný stacionár je financovaný  

z európskych zdrojov, čo je veľmi potešiteľné, ale z vlastnej skúsenosti upozorňuje na to, že 

okrem toho, že denný stacionár treba aj vybudovať, tak bude potrebné, aby sa v Račianskom 

výbere hovorilo, čo vlastne denný stacionár je a zisťovala sa odozva u obyvateľov. Denný 

stacionár na vysvetlenie je škôlka seniorov alebo ľudí odkázaných na sociálnu pomoc 

a poukazuje na to, že nie je venovaný iba pre seniorov, ale aj pre odkázaných ľudí. Pokiaľ by 

sa v mesiaci október spustila činnosť denného stacionára  a naozaj bude fungovať tak, ako 

videla v projektoch, tak sa určite predpokladá aj personálne obsadenie. Poprosila pani 

prednostku, či by mohla na sociálnu a bytovú komisiu MZ MČ Bratislava – Rača dať úmysel, 

aké by malo byť personálne obsadenie. Dáva do pozornosti desať tém, ktoré boli uverejňované 

v Račianskom výbere a bola by veľmi rada, aby Račiansky výber dával do pozornosti, aby sa 

hovorilo viacej o opatrovateľskej službe, o kompetenciách obcí a vyšších územných celkoch. 

Aj napriek tomu, že tieto články boli uverejnené v Račianskom výbere, tak ľudia nevedia čo 

majú urobiť, keď vo svojej rodine alebo blízkosti majú človeka, ktorý sa stáva dezorientovaný 

alebo odkázaný na sociálne služby, takže toto by dala ako prvé do pozornosti.  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, dosť sa pohybuje medzi starými ľuďmi 

a niekedy sú naozaj v neľahkých životných situáciách, kde im už naozaj treba pomôcť. 

Sociálne odd. MÚ MČ Bratislava – Rača naozaj potrebuje terénnych pracovníkov. Upozornil 

na to, že sa rozrastá agenda a demografická  krivka nárastu starších ľudí, tak či by sa sociálne 

odd. MÚ MČ Bratislava – Rača nemohlo oddeliť od odd. kultúry a športu? 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, ľudia sa na ňu obracajú  

s konkrétnymi prípadmi. Ide o rodičov, ktorí chcú zapojiť postihnuté dieťa s pohybovým 

defektom do ZŠ a nemajú takú možnosť resp. sú im vytvárané prekážky a majú problém 

začleniť dieťa do existujúcich ZŠ. Či by sa s týmto niekto z kompetentných seriózne 

nezaoberal a nevysvetľoval postupy rodičom. Apelovala na situáciu na Východnom, kde je 

problém s pánom, ktorý má odpad v byte a okolí, aby sociálne pracovníčky konali hneď 

a rázne.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, je veľmi rada, že pani poslankyňa  

Dobrotková je v MZ MČ Bratislava - Rača a v komisii sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava 

– Rača. Čo sa týka štatútu, tak doňho sa vstupovať ešte bude môcť. Štatút bol prijatý účelovo, 

pretože to bola jedna z povinných príloh projektu ISRMO. Čo sa týka pracovníkov a  

jednotlivých profesií denného stacionára, tak tí sú presne definovaní v projekte ISRMO a MÚ 

MČ Bratislava - Rača sa bude musieť držať toho, čo bolo v projekte napísané, pretože 

päťročnú udržateľnosť bude musieť mať v súlade s projektom. V septembri – v októbri 2015 

udáva otvorenie denného stacionára a bude potrebné prijať vedúceho zariadenia v mesiaci jún 

– júl 2015 už z toho dôvodu, že bude potrebné vybavovať veci súvisiace s povolením činnosti, 

s registráciou, aby MÚ MČ Bratislava - Rača mohol byť poskytovateľom sociálnej služby. 

Ohľadne rázneho konania pracovníčok sociálneho odd. MÚ MČ Bratislava - Rača, tak môžu 

konať rázne, ale len v súlade so zákonom.   

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, pozná pána, o ktorom hovorila pani 

poslankyňa Gelingerová, ide o pána, ktorý do svojho bytu nikoho nepustí. Poprosil 

o prešetrenie neporiadku vo vnútri bytu, ale nie neporiadku vonku.   

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, ľudia neporiadok vonku 

nafotili, fotky sa zdokumentovali a boli poslané na MÚ MČ Bratislava - Rača. Susedia 
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upratujú odpadky, ktoré pán na Východnom vynáša von a pred svoj byt, takže nie je pravda, že 

odpadky sa nachádzajú len v byte. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, ozvala sa mu mamička 

postihnutého chlapca Tobiaska z Rendezu, pani Molnárová bola na zápise a chce, aby bol 

telesne postihnutý syn prijatý na ZŠ Tbiliskú. Bol by rád, aby členovia školskej rady 

a pracovníci sociálneho odd. MÚ MČ Bratislava - Rača dohliadli na prijatie. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

berie na vedomie 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Rača za rok 

2014  

                        UZN 27/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 19 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

18. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2015 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača. 

Návrh na zmenu sobášiaceho poslanca 

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: 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, vyjadril nesúhlas, aby pani 

poslankyňa Gelingerová sa vzdala funkcie sobášiacej poslankyne. Zároveň navrhol, aby sa 

o každom bode uznesenia hlasovalo samostatne. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

a)                                               schvaľuje 

 

sobášne dni v roku 2015 na Matričnom úrade MČ Bratislava – Rača nasledovne: 

17.1.2015, 14.2.2015, 14.3.2015, 18.4.2015, 16.5.2015, 6.6.2015, 4.7.2015, 

8.8.2015, 5.9.2015, 10.10.2015, 7.11.2015, 12.12.2015 

 

Hlasovanie č. 20  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

b)       uvoľňuje 

 

 z funkcie sobášiaceho poslanca p. Dagmar Gelingerovú 

                        UZN 28/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 21 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 12 1 0 1 

 

19. Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady 

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

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

V diskusii vystúpili: 

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, navrhol hlasovať verejne o návrhu 

poslancov do Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, o návrhu pána poslanca Sekerku treba 

hlasovať. 

Mgr. Rastislav Žitný, vicestarosta MČ Bratislava – Rača, navrhol hlasovať o každom 

navrhnutom poslancovi do Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača zvlášť. 

 

Hlasovanie č. 22 o návrhu pána poslanca Cyrila Sekerku  

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 12 2 0 

 

Hlasovanie č. 23 o návrhu pána vicestarostu Rastislava Žitného 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 9 2 3 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

 

a/ v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

zriaďuje miestnu radu v počte členov päť 

b/ v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ  

Bratislava – Rača 

volí vo verejnom hlasovaní za členov Miestnej rady:  

1. JUDr. Juraj Madzin  

2. Ing. Miloslav Jošt  

3. Ing. Róbert Pajdlhauser 

4. Mgr. Michal Drotován 

            UZN 29/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 24 o poslancovi JUDr. Jurajovi Madzinovi 

Prítomných Za Proti Nehlasoval 

14 13 0 1 

 

Hlasovanie č. 25 o poslancovi Ing. Miloslavovi Joštovi 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

Hlasovanie č. 26 o poslancovi Ing. Róbertovi Pajdlhauserovi 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 12 1 1 

 

Hlasovanie č. 27 o poslancovi Mgr. Michalovi Drotovánovi 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 11 2 0 1 

 

 

Hlasovanie č. 28 o uznesení ako celku 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 
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20. Návrh na zmenu členov v komisiách - poslancov, návrh na schválenie odborníkov 

z radov obyvateľov do komisií MZ MČ Bratislava – Rača na obdobie rokov 2014 - 2018 

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 

volí 

 

za členku Komisie sociálnej a bytovej poslankyňu Dagmar Gelingerovú 

 

b)            schvaľuje  

 

 doplnenie stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve o odborníkov z radov obyvateľov  

 Mestskej časti Bratislava – Rača nasledovne:  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 
PaedDr. Jozef Bratina 

  Mgr. Viera Pilková 

  Ing. Michal Hrdlička 

Ing. Ľubomír Prekop 

  Mgr. Dobroslava Luknárová 

Mgr. Vladimír Katrinec  

 

Komisia finančná a majetková 

Anna Sokolová 

Ing. Martin Babík 

Ing. Radoslav Šimonič 

 

Komisia sociálna a bytová 
Mária Šujancová  

   Alojz Khandl  

Ing. Marián Fechter 

Mgr. Petronela Blahovcová 

                         UZN 30/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 29 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

21. Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Rača za rok 2014 

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

Materiál uviedol Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača, nevie, aká je 

zvyklosť, či sa dávajú v pravidelných intervaloch MZ MČ Bratislava – Rača informácie 

o petíciách a  sťažnostiach. Ak je taká zvyklosť, tak nemá žiaden návrh a ak nie, tak by 

odporučila, keby poslanci MZ MČ Bratislava – Rača dostávali pravidelne informáciu 

o sťažnostiach a petíciách na MZ MČ Bratislava – Rača. 
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Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača, nie je zvykom, aby sa 

pravidelne dávali informácie o petíciách a sťažnostiach poslancom na MZ MČ Bratislava – 

Rača, ale nič tomu nebráni. Kontrolór MČ Bratislava – Rača má zo zákona povinnosť raz 

ročne predložiť správu o činnosti na MZ MČ Bratislava – Rača, ktorej súčasťou je aj prehľad 

zaevidovaných sťažností a petícií a stav ich vybavenosti. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača za rok 2014 

                         UZN 31/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 30 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

22. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2015 

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

Materiál uviedol Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusií vystúpili: 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava – Rača, či by si vedel miestny kontrolór 

MČ Bratislava – Rača osvojiť, aby do plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok bola zaradená 

kontrola verejných obstarávaní MÚ MČ Bratislava - Rača v rokoch 2013 – 2014.  

Ing. Peter Hargaš, miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača, návrh si osvojuje. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, upozornil na chybu v bode 5 na strane 

3/3, kde je uvedená zmienka o roku 2013 a má tam byť rok 2015. 

 

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

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava–Rača 

a)  schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača na I. polrok 

2015 

 

b)                      poveruje 

miestneho kontrolóra vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2015. 

                                    UZN 32/10/02/15/P 

Hlasovanie č. 31 

Prítomných Za Proti Zdržali sa 

14 14 0 0 

 

23. Informácia o splnení  povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

a zákona  č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej funkcie za rok 2013 v zákonom stanovenej 

lehote, t.j. do 10.01.2015 – informácia predsedníčky komisie pre ochranu verejného 

záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho 

zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom 

samosprávy  

(ústna informácia)  
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Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača. 

Ústnu informáciu o materiáli podala Dagmar Gelingerová, predsedníčka komisie pre ochranu 

verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho 

zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom 

samosprávy MZ MČ Bratislava. Po preverení počtu sedem odovzdaných obálok, všetci 

novozvolený poslanci MZ MČ Bratislava – Rača si splnili svoju povinnosť odovzdania 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a o majetkových pomerov verejných funkcionárov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. po ujatí sa verejnej 

funkcie za rok 2013 v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 10. januára 2015. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava – Rača, doplnila, toto bola povinnosť po 

nástupe do funkcie poslanca MZ MČ Bratislava – Rača a ďalšia povinnosť podať takéto 

oznámenie je za rok 2014 do 31. marca 2015.  

 

24. Interpelácie 

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

p. Sekerka  - Dáva na zváženie možnosť získania budovy od ŽSR na zriadenie Železničného      

         múzea,   

p. Sekerka  -  Žiada o informáciu o zistenie vlastníka budovy bývalý „Matador“ 

p. Sekerka  -  Žiada o zistenie vlastníka bývalého „Vojenského hotela“, následne preveriť možnosť  

         využitia budovy na iné účely – Penzión, 

p. Drotován - Požaduje preveriť povolenie staveniska a skutočný stav v teréne v projektoch Radničné  

          nám.  (Rača Tower a Rača Gate), 

p. Drotován - Na základe podnetu občana žiada informácie o projekte Východná alej 

p. Gelingerová  - Žiada o vypracovanie odborného posudku merania hlučnosti (ÚVZ) pre sídlisko  

  Paseky, Dopravná a Šúrska ul.,  

p. Gelingerová  - Žiada o aktívnu pomoc pri doriešení problému s kanalizáciou - sídlisko Paseky  

  a Šúrska ul., vyvolať rokovanie s Magistrátom a BVS, 

p. Gelingerová - Žiada o zabránenie výstavby na pozemkoch, ktoré boli vydražené firmou TARA  

 Consulting, s. r. o., 

p. Gelingerová  - Požaduje o preverenie možnosti, aby sa MZ konalo v NKD (lepšia dostupnosť,  

  parkovanie, väčšia miestnosť), 

p. Gelingerová  - Žiada o doriešenie prechodu pre chodcov na Dopravnej ul.. 

 

25. Rôzne 

p. prednostka - Informácie z činnosti MÚ:  

- Na základných školách sa 4.februára 2015 uskutočnili dni otvorených dverí. 

- V dňoch 6.februára – 7.februára 2015 prebehol zápis do 1. ročníka ZŠ. 

-  Školy v zriaď. pôsobnosti MČ Bratislava – Rača (Hubeného ul. a Tbiliská ul.) zapísali spolu 

226 detí, toto číslo nie je konečné, sú medzi nimi aj žiadosti o odklad resp. o predčasné zaško-

lenie. Spojená škola De La Salle na Čachtickej zapísala 66 detí. 

- Od 16.februára – 16.marca 2015 bude plynúť lehota na zápis detí do materskej školy. Prihláš-

ky sú zverejnené aj na www.raca.sk v sekcii ŠKOLSTVO. 

- Registrujeme zvýšený počet chrípkových ochorení. Najviac sa to prejavuje v ZŠ s MŠ 

J.A.Komenského, Hubeného 25, kde majú skrátené vyučovacie hodiny na 30 minút a materská 

škola uvedenej ZŠ s MŠ mala v dňoch 5.februára – 9.februára (3 prac. dni) prerušenú pre-

vádzku.  

- Informácie z projektu ISRMO, MÚ MČ Bratislava – Rača dostal prvé finančné prostriedky vo 

výške 19 tis. €. V súčasnosti bráni vo výstavbe na Karpatskom námestí počasie, kde sa práce 

vykonávajú vonku a momentálne sa tam pracovať nedá. Prebiehajú práce na dennom stacioná-

ri, kde pracuje zvýšený počet pracovníkov. 

http://www.raca.sk/
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- Ohľadne MŠ Gelnickej, v januári 2015 sa skončil dlhodobý prenájom v časti fitnes centrum, 

ide o časť, ktorá sa má prerábať na nové triedy. Po vysťahovaní nájomcu je stav  trochu iný, 

ako bol pri zhotovovaní projektovej dokumentácie, preto sa musel opätovne zavolať projek-

tant, ktorý musí dopracovať projektový návrh o určité práce, ktoré treba vykonať. Predbežné 

odhady sú v sume cca 20.000,- € a budú to neoprávnené výdavky, ktoré sa do projektu zahrnúť 

nedajú a musia sa uhradiť zo zdrojov MČ Bratislava – Rača. V rozpočte na rok 2015, ktorý sa 

dnes schválil, sa s týmito prácami počítalo. Riadiaci orgán si uvedomil, že finančné prostried-

ky, ktoré neskoro pridelil a dlho kontroloval verejné obstarávanie resp. v druhej várke finančné 

prostriedky prideľoval v mesiaci november iným mestským častiam sa nedajú minúť do konca 

apríla 2015, takže sa umožnilo predĺženie termínu až do 31. júla 2015, pričom sa musí všetko 

spapierovať a opätovne urobiť dodatky k zmluvám o nenávratnom finančnom príspevku. 

- Čo sa týka poslaneckých dní, odkiaľ naposledy prišlo veľa dotazov, podnetov a požiadaviek 

od občanov na MÚ MČ Bratislava - Rača, niektoré ju zamrzeli, že poslanci MZ MČ Bratislava 

– Rača nedokázali občanom vysvetliť ich podnety. Jedná sa napr. o otázky:  

             Prečo stavby MČ Bratislava - Rača povoľuje stavebný úrad Vajnory? Platí to už od roku 2002, 

kedy táto prenesená kompetencia prešla na mestské časti. Mestské časti si nemôžu schvaľovať 

vlastné stavby a preto stavby musí schváliť iný stavebný úrad, ktorý im pridelí Okresný úrad, 

stavebný odbor  v Bratislave. Všetky stavby MČ Bratislava - Rača majú na tabuli uvedené, že 

povolenie vydal iný stavebný úrad a najčastejšie ide o stavebný úrad MČ Bratislava - Vajnory. 

Prečo verejné obstarávania, ktoré boli uskutočnené na stavby vyhrala jediná firma? Legislatíva 

SR v tejto oblasti je tak postavená a firma Eurobuilding, a. s. nevyhráva verejné obstarávania 

len v MČ Bratislava – Rača, ale vyhráva verejné obstarávania naprieč celým Slovenskom, pre-

to lebo dáva najnižšiu cenu, ktorá je hlavným kritériom. Občania požadujú, aby poslanci MZ 

MČ Bratislava - Rača preverili výberové konanie? Verejné obstarávania boli preverené riadia-

cim orgánom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podávala informácie aj 

na MZ MČ Bratislava - Rača v priebehu celého minulého roka. Nemyslí si, že poslanci MZ 

MČ Bratislava - Rača dokážu preveriť verejné obstarávania lepšie ako pracovníci na to určení.  

p. starosta doplnil 

- čo sa týka verejných obstarávaní, tak prvýkrát prejde verejné obstarávanie kontrolou na 

Bratislavskom samosprávnom kraji, druhýkrát prejde verejné obstarávanie kontrolou na 

Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ešte predtým ako je projekt schválený 

a tretíkrát prejde verejné obstarávanie kontrolou na Ministerstve financií SR, kým sa finančné 

prostriedky skutočne uvoľnia. Teraz bude nasledovať ešte štvrtá kontrola verejného 

obstarávania,  ktoré vykoná miestny kontrolór MČ Bratislava – Rača.  

- na otázky, ktoré boli položené na poslaneckom dni sa dá skutočne odpovedať priamo na 

mieste a stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory povoľoval stavbu na MŠ Gelnickej, na MŠ 

Plickova a aj na MŠ Tbiliská.  

 

p. prednostka 

- pre nových poslancov MZ MČ Bratislava – Rača zrekapitulovala 6 projektov, 6 stavieb. Tri 

projekty sa začali vykonávať pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok, kde sa 

vykonávala následná kontrola verejného obstarávania a v ani jednom sa nespochybnil víťaz. 

Pán Krištofič, občan MČ Bratislava - Rača sa opýtal v akých termínoch bolo verejné 

obstarávanie vyhlásené - bolo to po podpise zmluvy, po mesiaci máj. Dva mesiace bola 

kontrola na Riadiacom orgáne a až keď Riadiaci orgán vyhlásil, že verejné obstarávanie je 

v poriadku, až potom sa podpísala zmluva s dodávateľom.  Z tohto dôvodu boli stavebné práce 

na MŠ Gelnická začaté až v mesiaci september. Práce sa nedali vykonať cez prázdniny a druhý 

dôvod je, že práce sú rozplánované na osem mesiacov. Na MŠ Gelnickej sú väčšie problémy, 

pretože objem stavebných prác je omnoho väčší. Ďalšia výhrada bola voči stavebnému dozoru, 

ktorý vykonáva na väčšine našich stavieb pán Ing. Borovský, vedúci odd. správy majetku, 

investičných činností a cestného hospodárstva MÚ MČ Bratislava - Rača a je jej veľmi ľúto, 

že sa nikto z poslancov MZ MČ Bratislava - Rača nedokázali zastať pána Ing. Borovského, 

pretože svoju prácu si vykonáva naozaj dobre a podotkla, že na MŠ Gelnickej a na dennom 

stacionári sa vykonáva externý stavebný dozor.   
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p. starosta 

- mal by sa využívať inštitút interpelácií a obyvateľ cez poslanca MZ MČ Bratislava – Rača 

môže podať interpeláciu, kde mu MÚ MČ Bratislava - Rača do 30 dní odpovie. 

p. prednostka  

- dnes sa schválil rozpočet na rok 2015, kde sú veľké akcie, ktoré sa budú obstarávať verejným 

obstarávaním a nič nebráni tomu, aby si poslanci MZ MČ Bratislava – Rača premysleli 

a povedali, ktorých verejných obstarávaní sa chcú zúčastniť. MÚ MČ Bratislava – Rača 

poslancov zaradí do výberovej komisie, aby videli, že verejné obstarávanie je vykonávané 

transparentne. Upozornila, že stretnutia komisií sa konajú v pracovnej dobe. 

- informovala, že MČ Bratislava – Rača nie je organizačnou zložkou magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy a magistrát hlavného mesta SR Bratislavy nie je organizačnou zložkou MÚ MČ 

Bratislava - Rača. Ide o dve samosprávy, ktorá každá má stanovené v zákone, či v štatúte 

hlavného mesta SR Bratislavy svoje kompetencie a preto pracovníci MÚ MČ Bratislava - 

Rača nie sú oprávnení kontrolovať pracovníkov magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 

a nemôžu im ukladať úlohy, kontrolovať ich. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

potrebuje cítiť aj občiansky tlak, podnety a sťažnosti občanov musí brať vážne. Každá 

požiadavka od občana MČ Bratislava – Rača je posielaná na magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy z MÚ MČ Bratislava - Rača. 

p. starosta doplnil 

- občania MČ Bratislava – Rača môžu tlačiť na starostu a na vicestarostu, ktorí sú mestskými 

poslancami hlavného mesta SR Bratislavy, ale skutočne nech nikto nepochybuje o tom, že za 

predchádzajúceho primátora hlavného mesta SR Bratislavy MÚ MČ Bratislava - Rača netlačil 

na opravu chodníkov, na opravu magistrátnych ciest a niekedy sa aj niečo podarilo. Ocenil by 

okrem písania podnetov a sťažností na MÚ MČ Bratislava – Rača, písať tieto podnety aj na 

magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, kam väčšina podnetov a sťažností patrí. 

p. prednostka doplnila 

- MÚ MČ Bratislava – Rača si nedovolí spochybniť prácu odborných pracovníkov na magistráte 

hlavného mesta SR Bratislavy. Poprosila, aby sa netlačilo na pracovníkov MÚ MČ Bratislava - 

Rača, vo veciach, v ktorých nie sú kompetentní konať, napr. o prechode pre chodcov pri 

obchodnom dome Drevona, aký je nebezpečný a MÚ MČ Bratislava – Rača neostáva nič iné, 

ako na to magistrát hlavného mesta SR Bratislavy upozorňovať. 

p. starosta doplnil 

- dal vypracovať cez sponzorsky projekt prerobenie osvetlenia križovatky pri obchodnom dome 

Drevona, keď pred 3 rokmi behom 3 mesiacoch tam zrazilo a zabilo dvoch ľudí. Dvakrát MÚ 

MČ Bratislava - Rača dostal odpoveď od magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, že návrh 

bude zaradený do plánu rekonštrukcie komunikácie, ale bohužiaľ sa to do plánu nedostalo. 

Rovnako, čo sa týka chodníkov v Krasňanoch na Cyprichovej – Hubeného ulici boli tento rok 

aj v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy naplánované finančné prostriedky, ale bohužiaľ 

opäť sa to do realizačnej fázy nedostalo.  

p. Ivičič 

- zúčastnil sa poslaneckých dní s občanmi a nie je celkom pravda, že by poslanci MZ MČ 

Bratislava - Rača občanom neodpovedali na časť otázok. Nemal informáciu či pán Ing. 

Borovský, vedúci odd. správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva MÚ 

MČ Bratislava - Rača vykonáva stavebný dozor na stavbách a nevedel občanom odpovedať. 

Na poslanecký deň prišlo viac občanov, ale nemôže sa očakávať, že prídu prácu poslancov MZ 

MČ Bratislava – Rača len chváliť a viacej ľudí malo výtky priamo na starostu. Zápisnicu 

z poslaneckých dní zapisuje pán poslanec Bc. Mário Khandl alebo pán poslanec Ing. Miloslav 

Jošt.  

p. starosta 

- dal do pozornosti skúsiť využiť inštitút interpelácie. Je na poslancoch MZ MČ Bratislava – 

Rača, aby podnety od občanov brali ako podnety na interpeláciu. Vždy na nasledujúcom MZ 

MČ Bratislava - Rača z otázok občanov sa podajú interpelácie a MÚ MČ Bratislava – Rača na 

otázky vypracuje odpovede.  
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p. Jošt 

- čo sa týka ústnych odpovedí poslancov MZ MČ Bratislava - Rača, tak viacerí občania 

požadujú písomnú odpoveď z MÚ MČ Bratislava – Rača aj napriek tomu, že poslanci MZ MČ 

Bratislava - Rača na otázky vedia odpovedať. Ak sa dohodne, že sa budú otázky riešiť cez 

interpelácie, tak s tým nemá problém. 

p. Drotován 

- možno by pomohlo v rámci magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ak by chodili aspoň do 

MČ Bratislava – Rača mestskí poslanci, ktorí by tlmočili primátorovi hlavného mesta SR 

Bratislava požiadavky a otázky občanov. Čo sa týka opráv na komunikáciách, tak prišlo 

k výmene na poste hlavného dopravného inžiniera, kde je teraz pani Kratochvílová, s ktorou je 

výborná spolupráca a občania uvidia aj zmeny.  

- na konečnej cyklotrasy Jurava nie je vykonávaná zimná údržba a bolo by potrebné umiestniť 

tabuľu, že v zime cesta nie je udržiavaná.  

- ďalšou vecou je park na Radničnom námestí, či sa rokovania posunuli odvtedy, čo poslanci 

MZ MČ Bratislava - Rača rozhodli o vybudovaní parku na vlastné náklady.  

p. starosta odpovedal 

- čo sa týka cyklotrasy Jurava, tak práve prebiehajú rokovania so starostom MČ Bratislava – 

Vajnory a s primátorom Svätého Jura ohľadne spravovania, údržby cyklotrasy a v krátkej dobe 

by sa tento problém mal doriešiť. 

- čo sa týka parku na Radničnom námestí v súčasnosti prebieha identifikácia parciel, MÚ MČ 

Bratislava – Rača pripraví materiál na odsúhlasenie odzverenia, nakoľko pozemky sú MČ 

Bratislava – Rača len zverené. Následne by to bolo riešené na MsZ hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

 

p. Sekerka 

- informoval o správnom pojme interpelácia. Interpelácie sú informácie a nie sťažnosti a MÚ 

MČ Bratislava - Rača podáva informácie. 

  

p. Andráš 

- v akom štádiu je zámena pozemkov na Hagarovej ulici? 

p. starosta odpovedal 

- včera bol ako hosť na komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
MsZ hlavného mesta SR Bratislavy predstaviť a predložiť materiál. Materiál bol vylepšený 

o informácie, ktoré niektorým poslancom MsZ na októbrovom MsZ hlavného mesta SR 

Bratislavy chýbali. Materiál bol na komisii finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s 

majetkom mesta MsZ hlavného mesta SR Bratislavy kladne prerokovaný a vo štvrtok by mal 

byť prerokovaný na MR hlavného mesta SR Bratislavy. Predpokladá, že sa mu podarí materiál 

obhájiť. Zámerom je predložiť materiál na MsZ hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.februára 

2015. 

 

p. Virsíková  

- v rozpočte MZ MČ Bratislava – Rača boli schválené a vybraté dve zóny na spracovanie, jedná 

sa o Územný plán zóny Krasňany a o Územný plán zóny Východné. S prácami sa začalo 

začiatkom minulého roka, kedy bolo v marci oznámené začatie obstarávania, ide o proces dlhý 

a  náročný. V mesiaci marec sa podarilo v rámci zákona o verejnom obstarávaní obstarať 

odborne spôsobilú osobu, ktorá bude zabezpečovať samotný proces obstarávania. V mesiaci 

jún bolo na základe uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača na ulici Žarnovickej zrealizované 

verejné zhromaždenie obyvateľov a na základe diskusií, ktoré boli k týmto zónam sa pristúpilo 

ešte raz v septembri 2014 k tomu, že uznesením MZ MČ Bratislava – Rača sa schválil rozsah 

obidvoch územných zón. Na základe uznesenia, ktoré bolo prijaté 16. septembra 2014 sa 

rozbehlo verejné obstarávanie. Územný plán zóny Východné – na základe ukončeného 

verejného obstarávania na spracovateľa bola s ním uzatvorená zmluva o dielo v novembri 

v roku 2014 a boli začaté práce na samotnej dokumentácii.  Na Územný plán zóny Krasňany, 

kde  ide o väčší rozsah a väčší finančný objem, tam ešte stále nebola súťaž na spracovateľa 

ukončená. Myslí, že v priebehu cca dvoch týždňov by mohlo byť verejné obstarávanie 

http://www.bratislava.sk/komisia-financnej-strategie-a-pre-spravu-a-podnikanie-s-majetkom-mesta/os-11011424/p1=11050084
http://www.bratislava.sk/komisia-financnej-strategie-a-pre-spravu-a-podnikanie-s-majetkom-mesta/os-11011424/p1=11050084
http://www.bratislava.sk/komisia-financnej-strategie-a-pre-spravu-a-podnikanie-s-majetkom-mesta/os-11011424/p1=11050084
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ukončené a  uzatvorená zmluva o dielo na spracovanie  dokumentácie. V  roku 2014 sa na MZ 

MČ Bratislava - Rača dohodlo, že  sa bude spracovávať dokumentácia na možnosť vyhlásenia 

stavebnej uzávery, prebehol výber spracovateľa a boli vystavené objednávky na spracovanie 

dvoch dokumentácií. Dokumentácia na stavebnú uzáveru Východné by mala byť dokončená 

do konca januára 2014, ale vzhľadom na chorobu a isté ťažkosti bude v priebehu týždňa 

dodaná. Dokumentácia na lokalitu Krasňany by mala byť do konca februára 2015. Na lokalitu 

Východné sa už ukončujú prieskumy a rozbory, k tejto etape požiadal spracovateľský tím 

o tzv. pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať 18. februára 2015 o 17,00 hod. v Impulze. Ide o 

pracovné stretnutie, kde sa chce predstaviť spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie        

a stretnúť sa s obyvateľmi a  zainteresovanými PO a FO, ktoré sú v rámci ohraničenej zóny, 

ktorá sa riešiť bude.  

 

Do diskusie sa prihlásili prítomní občania p. Krištofič a p. Depeš, starosta dal hlasovať 

o udelení slova. 

Hlasovanie č. 32 o udelení slova pánovi Krištofičovi a pánovi Depešovi – občania MČ 

Bratislava – Rača.  

 

 Hlasovanie č. 32 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

p. Krištofič, občan MČ Bratislava – Rača 

- nevie v čom je problém pri vybavovaní podnetov z poslaneckých dní. Keď poslanci na 

poslaneckých dňoch nevedia vysvetliť otázku od obyvateľov, tak nech sa otázka pošle 

mailom pracovníkom MÚ MČ Bratislava - Rača a odpoveď dostane občan mailom. 

Nevie, prečo by mal cez interpelácie zaťažovať poslanca, keď sa s poslancami stretne 

na poslaneckom dni, všetko si vypočuje a čo vedia vysvetlia a čo nevedia sa pošle 

ďalej. Opýtal sa, či MŠ Gelnická nemohla byť spravená cez prázdniny? Vytkol len to, 

že bolo dohodnuté, že sa budú vykonávať nebezpečné práce cez víkendy a v MŠ 

Gelnická sa natieralo vo štvrtok a deti chodili bez rúšok a učiteľky so šálmi. Ak sa 

niečo dohodne, tak by sa to malo kontrolovať a ak sa to neskontroluje, tak je to zlé 

a treba to nabudúce urobiť tak, aby deti a učiteľky netrpeli. 

 

p. Depeš, občan MČ Bratislava – Rača 

- nemá záujem, aby sa na niekom vŕšil, má možnosť chodiť po všetkých stavbách 

a všade bol víťazom Eurobuilding, a.s.. Nápadné je, že je sedem stavieb a iba jeden 

dodávateľ. A mal ďalšie body:  

 1. Navrhujú rokovať s investorom bytovej výstavby na Radničnom námestí, aby 

vybudoval medzi bytovkami park a detské ihrisko. V televízií bolo vidieť reklamu 

Radničného námestia, ako by to vyzeralo po dokončení. 

 2. Podporujú výstavbu športového areálu pri futbalovom štadióne na Černockého ulici. 

Jedná sa o veľmi náročnú investíciu. Boli by radi, keby sa to v tomto volebnom 

období aj postavilo. Bolo by dobré overiť, ako má investor zabezpečené finančné 

prostriedky na stavbu. Nejde o malú investíciu. 

 3. Občania by privítali, keď by si poslanci MZ MČ Bratislava - Rača znížili odmeny 

za prácu poslanca na 260,- €. Odmeny sú v rámci MČ Bratislava – Rača druhé 

najvyššie. Počas volebného obdobia by sa ušetrilo 64. 800,- €. Navrhujú, aby sa 

44. 400,- € využilo na dokončenie vonkajších prác na rekonštruovaných ZŠ a MŠ. 

Tieto práce neboli zahrnuté v eurofondoch. Ďalších 20. 400,- € použiť na mimoriadne 

odmeny pre poslancov za plnenie mimoriadnych úloh. Verí, že zníženie odmien si 

poslanci odsúhlasia a že služby občanom nerobia len za finančné odmeny. 

 4. Chodí na poslanecké dni a MZ MČ Bratislava - Rača od roku 2002. Za 12 rokov sa 

kvalita poslaneckých dní nezlepšila. Poslanci sa vyjadrujú, že oni nemajú povinnosť 

zabezpečovať námety pre zlepšenie života občanov. Tvrdia, že oni nemajú právomoci. 

Občania sa pýtajú za čo poslanci berú také vysoké odmeny? Veľa občanov žiada 
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poslancov o zodpovednejší prístup pri kontrole odpovedí pracovníkov MÚ MČ 

Bratislava – Rača na  námety občanov. Verí, že v tomto volebnom období sa zlepší 

kvalita poslaneckých dní väčšou kontrolou a angažovanosťou poslancov, aby 

odpovede občanov boli plnené zodpovednejšie. Do poslaneckej práce v tomto 

volebnom období  želá poslancom veľa zdravia a aby prispeli vašou činnosťou  zlepšiť  

život občanom.  

p. starosta  

-  pozval všetkých na akciu ,,Valentín s vinármi“ v dňoch 13. – 14. februára 2015 pred NKD 

a na akciu ,,Obecná zabíjačka“ dňa 14. februára 2015 pred NKD. 

 

25.1.  

Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava – Rača, upozornil, že sa jedná o 

informatívny materiál a nebude sa o ňom rokovať. Od minulého roka MÚ MČ Bratislava – Rača 

využíva ponuku od Úradu práce, sociálnych veci a rodiny o aktivačných pracovníkov a niekedy s nimi 

nie je ľahká komunikácia. V materiáli môžu poslanci MZ MČ Bratislava – Rača vidieť, aké typy prác 

vykonávajú. Aj takýmto spôsobom sa snažíme odľahčiť prácu stálych pracovníkov MÚ MČ Bratislava 

– Rača, ktorí sú na údržbe a čistote, aby sa menej náročné práce realizovali práve cez aktivačné práce. 

Niekedy sa stáva, že sa ráno musia aktivační pracovníci poslať domov, pretože sú stále pod vplyvom 

alkoholu a niekedy je tá práca s nimi naozaj ťažká.  

 

26.       Záver 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Sklenárová 

 

V Bratislave, dňa 19. februára 2015  

 

 

 JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

       overovateľ                              starosta 

 

  

 

Ing. Rudolf Ivičič                                                                  Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                                      prednostka    

 

 

 


