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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015 
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2.  Materiál 
 

Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 12.05.2015 
 
 p. Sekerka        - Žiada o informáciu ohľadom termínu a postupu rekonštrukcie MŠ Pri  
       Šajbách  
Odpoveď:      Na základe Vašej interpelácie ohľadom informácie termínu a postupu 
rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách Vám oznamujeme, že sa obstarávala nová projektová 
dokumentácia, ktorá rieši rozšírenie kapacity nadstavbou (1 trieda). 
Dispozičné riešenie v zmysle hygienických požiadaviek, zateplenie, výmena okien a dverí, 
nové svietidlá, výmena rozvodov elektro, zdravotechnika, samostatná plynová kotolňa- 
odpojenie od doterajšieho dodávateľa tepla a teplej vody. Zmluva o dielo bude podpísaná 
v 22. týždni. 
Odpoveď vypracoval: Ing. Š. Borovský, dňa 27.05.2015  
Aktualizácia: Zmluva o dielo na zhotovenie PD „Obnova MŠ Pri Šajbách“ bola podpísaná 
dňa 1.6.2015 
 
 p. Sekerka        - Žiada o informáciu ohľadom cyklotrasy Rača - Rendez - Vajnory  
Odpoveď:       Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že cyklotrasa spájajúca 
územie Východného s Mestskou časťou Vajnory bola budovaná za finančnej spoluúčasti hl. 
m. SR Bratislava a Mestskou časťou Bratislava - Rača. Výstavbou bola poverená Mestská 
časť Vajnory a po jej dokončení  bude v správe magistrátu, alebo STaRZ-u. V súčasnosti 
prebieha preberacie konanie tejto cyklotrasy. Po zabezpečení definitívneho dopravného 
značenia bude toto prepojenie odovzdané do užívania. Predpokladaný termín kolaudácie je 
jún 2015. 
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 03.06.2015  
 
 p. Sekerka        - Žiada o informáciu o možnosti predĺženia autobusovej linky č. 52  
      z Vajnor k letisku 
Odpoveď:      Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že objednávateľom 
výkonov MHD je Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Dostupnosť nového obchodného 
centra vo Vajnoroch pre obyvateľov Východného, podľa informácií vedúceho referátu 
verejnej dopravy Ing. Miroslava Borišinca, bude zabezpečená autobusom linky č. 54, 
odbočením na novú zastávku pri tomto nákupnom centre. 
Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 03.06.2015  
 
 p. Pálka            - Žiada o informáciu o počte stravných lístkov pre dôchodcov za mesiac  
       a o oprave chodníka pred AB kozmetikou a Daňovým úradom 
Odpoveď:      Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme, že nasledovné: 
K bodu 1. 
Počet stravných lístkov určuje Organizačná smernica starostu mestskej časti Bratislava – 
Rača č. 1/2015 upravujúca postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku na 
čiastočnú kompenzáciu ceny obeda (pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača – 
čl.2, bod 5).   
Počet stravníkov za rok 2014               - priemer za mesiac    139,  
počet odobratých obedov za rok 2014 - priemer za mesiac  2500.  
Počet stravníkov v každom stravovacom zariadení v roku 2015 narastá - priemer za 4 
mesiace  je 167 občanov/mesiac. 
K bodu 2. 
Vzhľadom na to, že parkovisko pred objektom bývalej AB Kozmetiky na parcele č. 17400/5, 
cez ktoré prechádza cyklistická trasa Račianska radiála, je súkromný pozemok, bola 
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majiteľovi parkoviska tunajším Stavebným úradom povolená drobná stavba (oplotenie 
parkoviska). Tomuto povoleniu predchádzalo niekoľko rokovaní a žiadostí.  
Vzhľadom na nemožnosť vysporiadať mnohé vlastnícke vzťahy k pozemkom, nie je možné 
zo strany Mestskej časti vybudovať nový chodník na cudzích pozemkoch. Preto STaRZ, ako 
správca cyklotrás, v roku 2008 upravila vyjazdený chodník medzi stromoradím spevnením 
štrkodrvou.  
Mestská časť Bratislava - intenzívne pracuje na cyklotrasách a hlavne na projekte 
Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála v rámci združenia obcí JURAVA, ktorý bude viesť 
cez celú Raču. Treba si však uvedomiť, že vzhľadom na nemožnosť vysporiadať vlastnícke 
vzťahy k pozemkom, časť cyklotrás musí prechádzať aj miestnymi komunikáciami, kde sa 
snažíme, aby boli čo najmenej zaťažené dopravou. V rámci projektu Malokarpatsko – Šúrskej 
cyklomagistrály je v štádiu prípravy prepojenie smerom do mesta od Peknej cesty ďalší úsek 
pod sídliskom Slanec cez vinice s napojením na Račiansku ulicu.  
Odpoveď vypracoval: M. Kulifajová, Ing. M. Klotton, dňa 03.06.2015  
 
p. Dobrotková  - Dodatok  k nájomnej zmluve MČ – Rodinné centrum Ráčik 
Odpoveď:      Na základe Vašej interpelácie, ktorou ste žiadali MČ - Bratislava Rača 
o vypracovanie dodatku k nájomnej zmluve MČ Bratislava – Rača – Rodinné centrum Ráčik 
Vám oznamuje nasledovné: komisia sociálna a bytová obdržala na prerokovanie v komisii 
Prevádzkový poriadok RC Ráčik Pekná cesta 9, Bratislava. Predkladateľom bola p. Katarína 
Plevková, štatutárka občianskeho združenia Rodinného centra Ráčik. Názor komisie bol, že 
predložený prevádzkový poriadok nie je v súlade s dohodou komisie zo dňa 15.4.2015, 
nezmení situáciu vlastníkov v bytovom dome, ktorí sa sťažujú na hluk po 18.00 hodine a hluk 
v dňoch pracovného pokoja. Z toho dôvodu sa bude prehodnocovať prevádzkový poriadok 
RC Ráčik na niektorej z jesenných zasadnutí komisie, na ktorú budú opäť pozvaní 
zástupcovia RC Ráčik a zástupcovia vlastníkov bytového domu. V uplynulých dňoch sa 
uskutočnilo stretnutie Ing. Ratkovskej a A. Zubalovej s novou štatutárnou zástupkyňou RC 
Ráčik  Ing.  Monikou Rothovou, ktorá na stretnutí potvrdila, že RC Ráčik vylúčilo zo svojich 
aktivít tie, ktoré sa konali počas víkendov a v sviatočné dni. V mesiaci máj dobehli v tomto 
režime podujatia vopred dlhodobo plánované.   
Odpoveď vypracovali: Ing. T. Ratkovská, A. Zubalová, dňa 08.06.2015  
 
p. Luknárová    - Žiada o informácie týkajúce sa spôsobu odmeňovania a platových  
      pomerov zamestnancov miestneho úradu 
Odpoveď:      Podľa čl. 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava – Rača sa interpeláciou rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá je 
vzťahovaná na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN mestskej časti a uznesení 
miestneho zastupiteľstva ako aj vykonávanie kompetencií interpelovaného.  
Uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 51/04/07/P dňa 
7.4.2007 bol schválený Pracovný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Rača, 
ktorý 14 ods. 1 upravoval, že odmeňovanie zamestnancov určuje osobitný platový poriadok, 
po schválení Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava - Rača. Pracovný poriadok 
nadobudol účinnosť 01.05.2007 a týmto dňom došlo k prechodu na tzv. zmluvné platy. 
Podľa v súčasnosti platného § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení    v znení neskorších predpisov je vydávanie pracovného poriadku, organizačného 
poriadku miestneho úradu  a poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej časti plne 
v kompetencii starostu a voči miestnemu zastupiteľstvu si plní oznamovaciu povinnosť 
len vo vzťahu k vydávaniu a zmenám organizačného poriadku. Túto informačnú 
povinnosť nemá vo vzťahu k pracovnému poriadku a poriadku odmeňovania zamestnancov 
obce. 
Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
pri zamestnancoch obcí neuplatňuje len v tom prípade, ak má obec prijatý poriadok 
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odmeňovania, ktorý v obciach vydáva starosta. Zložky územnej samosprávy tak majú 
možnosť výberu, či budú postupovať podľa citovaného zákona alebo upravia odmeňovanie 
zamestnancom vo vlastnom dokumente. Zákonnou podmienkou však je, aby mzdové 
podmienky zamestnancov upravené v poriadku odmeňovania neboli nevýhodnejšie, než bol 
ich posledný priznaný funkčný plat v zmysle zákona a tiež nesmú byť upravené v rozpore so 
Zákonníkom práce. Zákonodarca tým sledoval zamedziť stav, aby samosprávy účelovo 
mzdovo znevýhodňovali svojich zamestnancov oproti nárokom, ktoré by zamestnancom 
prislúchali, keby boli odmeňovaní v zmysle zákona. Poriadok odmeňovania zamestnancov 
mestskej časti Bratislava – Rača tieto zákonné podmienky spĺňa. 
Partnerom mestskej časti ako zamestnávateľa sú zamestnanci, prostredníctvom svojich 
zástupcov. V podmienkach mestskej časti Bratislava – Rača je zástupcom zamestnancov 
odborová organizácia - Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej 
správy pri Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh odmeňovacieho poriadku bol so 
zástupcom odborovej organizácie prerokovaní tak, ako to ukladajú príslušné  predpisy. 
Zamestnávateľ mestská časť Bratislava- Rača so Základnou organizáciou Slovenského 
odborového zväzu verejnej správy pri Mestskej časti Bratislava – Rača každé dva roky 
uzatvára novú Kolektívnu zmluvu, kde v čl. IV je možnosť upraviť niektoré  podmienky 
odmeňovania zamestnancov. 
Z uvedeného vyplýva, že zamestnanci mestskej časti Bratislava – Rača majú legislatívne 
danú možnosť vyjadrovať sa k podmienkam odmeňovania, čo zamestnávateľ mestská časť 
Bratislava - Rača plne rešpektuje a umožňuje. 
Tabuľky požadované vo Vami určenej štruktúre prostredníctvom Vašej interpelácie 
miestny úrad mestskej časti Bratislava - Rača nevypracováva, čiže dané informácie 
nemá k dispozícii. 
Položené otázky v bode 2 až 4 nemajú charakter interpelácie.  
Odpoveď vypracoval: Ing. J. Pešková, dňa 08.06.2015  
 
p. Antalová Plavuchová - Žiada o informáciu o ihrisku za gymnáziom Hubeného ul. a počet 
                    prijatých  a neprijatých detí do MŠ.  
Odpoveď:  
 Na základe Vašej interpelácie Vám oznamujeme nasledovné:  
K bodu 1.   
 Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača 
bolo na školský rok 2015/2016 prijatých ku dňu 22.05.2015 - 230 detí. Z kapacitných 
dôvodov, ktoré boli zásadným problémom pri prijímaní detí do MŠ, bolo neprijatých 132 detí. 
Nakoľko ešte nie sú vydané všetky rozhodnutia z pedagogicko-psychologického vyšetrenia 
detí tento stav sa môže zmeniť. 
Pri prijímaní detí do MŠ riaditeľky už nepostupujú podľa VZN č. 7/2008 o prijímaní na 
výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – 
Rača. Uvedený dokument bol zrušený ďalším VZN č. 7/2012 z 11.12.2012 (§ 10) o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  
Pri prijímaní detí do MŠ, riaditeľky materských škôl v prvom rade postupujú:  
a) podľa §5 ods. 14 písm. a) zákona  NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
b) v súlade s § 59 ods. 1) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
c) podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších 
predpisov,  
d) usmernením mestskej časti Bratislava – Rača č. 1/2013, ktoré je účinné od 01.02.2013, 
e) ostatné podmienky prijímania detí určia riaditeľky MŠ, po prerokovaní                     s 
pedagogickou  radou, ktorá je v zmysle §6 ods. 1) a 2) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o 
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materskej škole  v znení neskorších predpisov poradným orgánom riaditeľa MŠ a jej členmi 
sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
 
K bodu 2. 
 Ihrisko na parcelnom čísle 1514/ 19 je majetkom Mestskej časti  Bratislava – Rača. 
Jedná sa o verejné športovisko, určené predovšetkým pre deti a mládež na rekreačný šport. 
Keďže je určené  na rekreačný šport, na tomto ihrisku nefunguje správca a nie sú stanovené 
samostatné prevádzkové hodiny. Prevádzkové hodiny sú v súlade s príslušným detským 
ihriskom.      
Odpoveď vypracovali: Mgr. A. Bezděková, Mgr. M. Porvazník, dňa 28.05.2015  
   
 
 

 
 
 

 


