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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 12.05.2015 
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2. Materiál 

 
UZN 50/12/05/15/P 
Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v znení VZN č. 1/2014 
MZ MČ Bratislava – Rača  
      schvaľuje  
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 1/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 3/2012 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. 
1/2014 
Plnenie: VZN č.1/2015 nadobúda platnosť dňom 1.9.2015, štatutári MŠ a ZŠ boli 
s obsahom VZN oboznámení na aktívoch riaditeľov škôl. 
VZN č. 1/2015 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom.     

 
UZN 51/12/05/15/P 
Návrh na prechod nájmu nebytového priestoru na ul. Pekná cesta č. 7 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 
MZ MČ Bratislava – Rača  

      schvaľuje 
prechod nájmu nebytového priestoru o výmere 159,30 m2, ul. Pekná cesta č.7 z nájomcu Mgr. 
Emília Achbergerová, Hlinkova 34, 900 27 Bernolákovo, na nového nájomcu  MÄSO – 
ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o, Nálepkova 80, 900 27 Bernolákovo, IČO 48026158, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  ustanovenia  § 9a  ods. 9 písm. c/ zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania obchodných 
služieb v tejto lokalite. 
Plnenie: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 168/2004 bol oboma 
zmluvnými stranami podpísaný a zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava – Rača. 

 
UZN 52/12/05/15/P 
Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú.   Rača, na ul. 
Rustaveliho (Akzent BigBoard, a.s.) 
MZ MČ Bratislava – Rača  
      schvaľuje 
predĺženie doby nájmu časti pozemkov parc. č. 674/47 a parc. č. 513/4, k. ú. Rača, na ul.   
Rustaveliho pre Akzent  BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO 44540957, 
do 31.01.2017, za účelom umiestnenia reklamných bilboardov, cena nájmu 1 200.- €/rok za 
celý predmet zmluvy, ako  prípad  hodný  osobitného zreteľa v zmysle  ustanovenia  § 9a  
ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
Plnenie: Nájomná zmluva bola spoločnosti Akzent  BigBoard, a.s., Ivanská cesta 
2D, Bratislava odoslaná na podpis.  
    

 UZN 53/12/05/15/P 
Návrh na odpredaj pozemku registra “C“ parc. č. 17272/12 o výmere 19 m2,   zapísaný na LV 
1628 pod garážou súp. č. 9893, lokalita Račianska ulica (Ružena Patakyová) 
 MZ MČ Bratislava – Rača 
      schvaľuje 
odpredaj pozemku registra  „C“ parc. č. 17557/12,  evidovaný na LV č. 1, vo výmere     19 m2 
Ružene Patakyovej, ul. Blumentálska 24,  811 07 Bratislava za cenu vo výške 2.630.- €, 
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v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
Plnenie: Kúpna zmluva na odpredaj pozemku je pripravená. Čakáme na udelenie 
súhlasu primátora na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.      
 
UZN 54/12/05/15/P  
Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012  o nájme 
bytov 
MZ MČ Bratislava – Rača  
      schvaľuje  
 pridelenie obecných nájomných bytov nasledovne:  

a) byt č. 9, Cyprichova ul. č. 3, garsónka, rozloha 23,64 m2 pani Marcele Kulhánkovej 
nar.10.02.1972, trvale bytom Cyprichova ul. č. 3, 831 53 Bratislava  
na dobu určitú, 1 rok od 01.05.2015 do 30.04.2016 

b) byt č. 12, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 31,51 m2 pani Ingrid    
Vankovej nar. 12.02.1975, trvale bytom Cígeľská č. 8, 831 06 Bratislava 
na dobu určitú, 1 rok od 15.05.2015 do 14.05.2016 

c) byt č. 2, Karpatské námestie č. 22, garsónka, rozloha 25,70 m2 pánovi Jánovi    
Erbenovi nar. 30.11.1948, trvale bytom Karpatské námestie č. 22, 831 06 Bratislava 
na dobu určitú, 1 rok od 01.06.2015 do 31.05.2016  

d) byt č. 50, Podbrezovská ul. č. 28/A, garsónka, rozloha 22,44 m2 pani Emílii Kukanovej 
nar. 09.04.1959, trvale bytom Pri Šajbách č. 26, 831 06 Bratislava  

na dobu určitú, 1 rok od 01.06.2015 do 31.05.2016 

e) byt č. 8, Hagarova ul. č. 15, 2 – izbový byt, rozloha 60,64 m2 manželom Jánovi    
Kederovi nar. 05.02.1972 a Ľubici Kederovej nar. 07.06.1974, trvale bytom        
Hagarova ul.č.15, 831 51 Bratislava  
na dobu určitú, 1 rok od 01.05.2015 do 30.04.2016 

f) byt č. 31, Pekná cesta č.3, garsónka, rozloha 25,91 m2 pani Miriam Šmičekovej  nar. 
22.07.1976, trvale bytom Gelnická č. 26, 831 06 Bratislava  
na dobu určitú, 1 rok: od 01.06.2015 do 31.05.2016. 

Plnenie: Nájomné zmluvy na opakované pridelenie obecných nájomných bytov boli 
oboma zmluvnými stranami podpísané a zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava 
- Rača.  

        

UZN 55/12/05/15/P 
 Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme bytov 
 MZ MČ Bratislava – Rača  
      schvaľuje 
pridelenie obecného  nájomného bytu: 
byt č. 38, na Kadnárovej ul. 2, Bratislava, dvojgarsónku o rozlohe 48,13 m2  pani Agneši     
Kokoškovej, nar. 13.06.1964,  trvale bytom Bratislava - Rača na dobu určitú,  1 rok od 
01.07.2015 do 30.06.2016.   
Plnenie: K. Kokošková písomne oznámila, že uvedený byt zo závažných  rodinných 
dôvodov nemôže prijať. Z uvedeného dôvodu je predmetom rokovania MZ dňa 
23.06.2015  materiál na zrušenie uznesenia č. 55/12/05/15/P.    
       

 


