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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

berie na vedomie 
 
 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača               
 zo dňa 22.09.2015 
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2. Materiál 

 
UZN 77/22/09/15/P 

 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015 
    MZ MČ Bratislava – Rača  

schvaľuje 
     úpravu rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,670.888.- € 

 a výška výdavkov rozpočtu je 9,560.888.- €. 
Plnenie: Rozpočet bol zavedený do informačného systému a zverejnený na webovej 
stránke MČ Bratislava – Rača.  

 
UZN 78/22/09/15/P 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2016 
a obdobie 2017 – 2018 
MZ M Č Bratislava – Rača  
      schvaľuje 
časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2016 a obdobie 2017 – 
2018. 
Plnenie: Príprava rozpočtu na rok 2016 prebieha v zmysle schváleného harmonogramu. 

 
UZN 79/22/09/15/P 
Návrh na odpredaj pozemku registra „C“, par. č. 17272/9, k.ú. Rača o výmere 19 m2  a 
pozemku registra „C“, par. č. 17272/10, k.ú. Rača o výmere 19 m2 p. Petrovi Jurišovi  v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje 
 odpredaj pozemkov registra „C“, par. č. 17272/9 vo výmere 19 m2 za cenu 2.638 €  a  par.  č. 
17272/10, vo  výmere 19 m2 za cenu 2.638 €, k.ú. Rača p. Petrovi Jurišovi, Rozmarínova 11, 
821 04 Bratislava v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov s nasledujúcimi podmienkami: 
 - vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemkov bez právneho vzťahu, 
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy   
-  kúpna zmluva bude podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava - Rača  
- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. 
Plnenie: Kúpne zmluvy boli podpísané oboma zmluvnými stranami a zverejnené  na 
webovej stránke MČ Bratislava – Rača. 
    
UZN 80/22/09/15/P 
Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 68/23/06/15/P (spoločnosť PRO BIOS spol. s.r.o. 
neštátna poliklinika) 
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
zmenu časti uznesenia č. UZN 68/23/06/15/P nasledovne:       
a) vypúšťajú sa slová „a priľahlej čakárne o výmere 4,0 m2“ a slová „/spolu výmera  
 53,04 m2/“ sa nahrádzajú slovami „/spolu výmera 49,04 m2/“        
b) slová „1.9.2015“ sa nahrádzajú slovami „1.10.2015“ 
c) slová „31.8.2020“ sa nahrádzajú slovami „30.9.2020“ 
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Plnenie: Dodatok k zmluve bol preložený nájomcovi.  
 
 
UZN 81/22/09/15/P 
Návrh na udelenie súhlasu MZ so zámerom odkúpenia budovy na Novohorskej ulici 
MZ M Č Bratislava – Rača  

a) súhlasí so zámerom odkúpenia  
dubiózneho majetku vo vlastníctve Poliklinika Tehelná a.s., Tehelná 26, 831 03 
Bratislava III, IČO 35 914 416 na Novohorskej ulici v Bratislave, LV č. 2712:  
- parcela registra „C“, parcelné číslo 1007/49, výmera 580 m2, zastavané plochy 
- parcela registra „C“, parcelné číslo 1007/50, výmera 1660 m2, zastavané plochy 
- stavba súpisné číslo 7487 s príslušenstvom, na parcele číslo 1007/49, za cenu 

333 743,65- € 
b) viaže 

ďalšie využitie predmetnej plochy pre účel vybudovania predškolského zariadenia           
s príslušenstvom. 

Plnenie: Výška prvej splátky je zahrnutá v návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2015. 
Uskutočnila sa obhliadka nehnuteľnosti a pripravuje sa znenie kúpnej zmluvy.  
   
UZN 82/22/09/15/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
dotácie pre nasledovné organizácie: 

- OZ Literárny klub Rača     vo výške  500,00 € 
- Matica slovenská – miestny odbor Rača   vo výške  875,00 € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 
           
UZN 83/22/09/15/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť športu 
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
dotácie pre nasledovné organizácie: 

- FK Rača – vo výške                     2.500,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške         2.000,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške       1.000,00,- € 
- BMX klub Rača – vo výške                                                         950,00,- € 
- ŠKST Mopi – vo výške                                                                800,00,- € 
- aj pre Radosť – vo výške                                                              600,00,- €  
- ŠK Račišdorf – vo výške                                                              500,00,- € 
- Krasňanko o.z. – vo výške                                                            400,00,- € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 
 
UZN 84/22/09/15/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna 
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
dotácie pre nasledovné organizácie: 

- Odyseus, občianske združenie                                         vo výške  725,00 € 
- OZ Vagus, občianske združenie          vo výške  725,00 € 



 5 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 

 
           
UZN 85/22/09/15/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť životné prostredie   
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
dotácie pre nasledovné organizácie: 

- Správcovskú spoločnosť AN Maison, s.r.o. zastupujúcu Vlastníkov bytov  
a nebytových priestorov Závadská 1 – 3   vo výške  516,00 € 
Koceľova 15, 821 08 Bratislava 

- Občianske združenie Kresťania v meste   vo výške  754,00 € 
Východná 7B, 831 06 Bratislava 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 

          
UZN 87/22/09/15/P 
Návrh dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti   
Bratislava – Rača v znení dodatku č. 1 
MZ M Č Bratislava – Rača  

schvaľuje  
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava  – 
Rača v znení dodatku č. 1 s účinnosťou od 01. októbra 2015. 
Plnenie: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava  – Rača bol 
podpísaný starostom MČ  a zverejnený na webovom sídle MČ 
(http://www.raca.sk/mestska-cast/rokovaci-poriadok/). Zároveň bola zverejnená aj 
pracovná verzia úplného znenia rokovaciemu poriadku v znení dodatku č. 1 a 2. 
 
UZN 90/22/09/15/P    
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015  
MZ M Č Bratislava – Rača  

a)  schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača na II. 
polrok 2015 
b)  poveruje 
miestneho kontrolóra vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 

Plnenie: Kontrolná činnosť sa plní v rámci schváleného plánu. 
 
 
 
 

          
 
 

 
 


