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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 28.06.2016 
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2. Materiál 
 

UZN 181/28/06/16/P 
Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 
o nájme bytov 

      MZ MČ Bratislava-Rača  
      schvaľuje 

 
opakované pridelenie obecného nájomného bytu: 
 

1)  byt č. 4, Hubeného č. 28, 2-izbový, rozloha 52,94 m2 
             manželom Eve Kotekovej, nar. 24.12.1963, trvale bytom Stupavská č. 20,                     
             831 06 Bratislava a Jozefovi Kotekovi, nar. 06.07.1961, trvale bytom Stupavská č.    
  20,  831 06 Bratislava 

2) byt č. 21, Kafendova č. 2, 3-izbový, rozloha 62,57 m2 
manželom Monike Luknárovej, nar. 16.07.1973, trvale bytom Bratislava-Rača,  831 06 
Bratislava a Petrovi Luknárovi, nar. 04.05.1960, trvale bytom Bratislava - Rača, 831 06 
Bratislava  

3) byt č. 23, Podbrezovská č. 28/A, garsónka, rozloha 22,44 m2 
Magdaléne Gregušovej, nar. 31.01.1948, trvale bytom Podbrezovská č. 28/A,                          
831 06 Bratislava 

Plnenie: Nájomné zmluvy boli oboma zmluvnými stranami podpísané a zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava-Rača.  
       
UZN 182/28/06/16/P  
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ        
Vrbenského 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa   

       MZ M Č Bratislava-Rača  
       schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru, 4 miestnosti o celkovej výmere 98,44 m2 (čísla dverí: 3.04, 
3.05, 3.06, 3.07) v podkroví Nemeckého kultúrneho domu, Barónka č. 3,  Bratislava-Rača, 
pre Základnú umeleckú školu, Vrbenského č. 1, 831 53 Bratislava, IČO: 317 688 57, 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, z dôvodu zabezpečenia výchovno-
vzdelávacieho procesu pre žiakov a študentov ZUŠ  

- za cenu 1 € za celý predmet a dobu nájmu, s podmienkou platenia mesačného paušálu 
za služby vo výške 200 €/4 miestnosti,  

- na dobu určitú, od: 25.08.2016 do 30.06.2017.   
Plnenie: Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená na webovej 
stránke MČ Bratislava-Rača.       
 
UZN 183/28/06/16/P          

Návrh na odpustenie nájomného v nebytových priestoroch na Nám. A. Hlinku 3 - 
nájomca p. Zuzana Mokranová     
MZ M Č Bratislava-Rača  
      nesúhlasí 

 
s odpustením dlžnej sumy za nájom vo výške  625 € za obdobie január – až máj 2016, pre 
nájomcu p. Zuzanu Mokranovú, bytom Saratovská 2136/1, 841 02 Bratislava, IČO: 
43313183 
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Plnenie: Stanovisko MZ MČ Bratislava-Rača bolo nájomcovi zaslané listom dňa 
30.06.2016. 
 
UZN 184/28/06/16/P          
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného 
hospodárstva MČ Bratislava-Rača o odovzdávajúcu stanicu tepla na zdravotnom       
stredisku Hubeného 2 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
       schvaľuje 
 

rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva 
mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 5.11.2004 s Račianskou teplárenskou, a.s., 
o odovzdávajúcu stanicu tepla, ktorá sa nachádza v budove zdravotného strediska na 
Hubeného ul. za účelom jej rekonštrukcie. 
Plnenie: Zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená na webovej 
stránke MČ Bratislava-Rača.  
          

UZN 185/28/06/16/P 
Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 173/17/05/16/P zo dňa 
17.05.2016 
MZ M Č Bratislava-Rača   
      schvaľuje  

 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, č. UZN 
173/17/05/16/P zo dňa 17.05.2016 nasledovne: 
V bode 8 a v časti „Mestská časť Bratislava-Rača má záujem zapojiť sa do systému 
regulovaného parkovania na území hlavného mesta so zónami:“  vo vymedzení zóny 
RA2 sa za slovo „Novohorská,“ vkladajú  slová „Sadmelijská, Čachtická“.  
Plnenie: Zmena uznesenia bola dňa 07.07.2016 zaslaná listom na Magistrát hl. m. SR 
Bratislava. 
          

UZN 186/28/06/16/P 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 2/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača 
v znení VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013   
MZ M Č Bratislava-Rača   
      schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 
14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 
10. decembra 2013 v predloženom znení.  

Plnenie: VZN č. 2/2015  bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 
20.07.2016 vstúpilo do platnosti.  
 

UZN 187/28/06/16/P 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti určenia príjemcu výnosu z trov konania spojených 
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s prejednávaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava-Rača  

       súhlasí 
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov 
konania spojených s prejednávaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov s nasledovnými pripomienkami: 
1. V úvodnej vete za slovom „znení“ vypustiť slovo „v“ a za slovom „Z.z.“ vypustiť 
čiarku. 
2. V čl. I bod 1 čiarku spred úvodzoviek na konci presunúť za slovo „Bratislavou“. 
3. V čl. I bod 2 by mal správne znieť: 
„Poznámka pod čiarou k odkazu 152a znie: 

152a) § 79 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení zákona č. 430/2015 Z.z.“. 

4. V čl. I bod 3 čiarku spred úvodzoviek na konci presunúť za slovo „časťou“. 
5. V čl. I bod 4 vypustiť.  

     Plnenie: Listom zo dňa 08.07.2016 bol na hlavné mesto SR Bratislava zaslaný výpis  
schváleného uznesenia. 

      
 UZN 189/28/06/16/P 
 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 

      MZ MČ Bratislava-Rača   
      schvaľuje 
 

úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 9,588.975.- 
€ a výška výdavkov rozpočtu je 9,588.975.- €. 

 Plnenie: Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava – Rača 
a zavedený do informačného systému. 

         
UZN 191/28/06/16/P 

       Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015 
       Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača  
       za rok 2015 
       MZ MČ Bratislava-Rača   

a/  berie na vedomie Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok  
2015 
b/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 
k 31.12.2015 Mestskej časti Bratislava-Rača 
c/ schvaľuje záverečný účet  Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad 
d/ schvaľuje rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu vo výške 706.217,32 € 
nasledovne: 
1. prídel do Rezervného fondu  vo výške 71.000,- € 
2. prídel do Fondu rozvoja Rače vo výške 635.217,32 € 

       Plnenie: Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu bolo zavedené do účtovníctva. 

        
UZN 192/28/06/16/P 
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača 
čistopis, október 2015 

     MZ MČ Bratislava-Rača   
a/ berie na vedomie 
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1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania  pre vypracovanie Územného plánu 
zóny Východné,  MČ Bratislava-Rača, október 2015, 

 
2) stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave č.j. OU-BA-

OVBP-2016/21561-HOM zo dňa 27. 04. 2016, 
 

3) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu   
zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné,  MČ Bratislava-Rača, 
september 2015, 

b/ schvaľuje 
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné,  MČ Bratislava-Rača – 
čistopis, október 2015, 
c/ odporúča 
starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača pokračovať v obstarávaní Územného plánu zóny 
Východné, MČ Bratislava-Rača na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie 
Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača, čistopis, október 2015 v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov  
Plnenie: Na podklade schváleného zadania sa spracúva Návrh Územného plánu zóny 
Východné.  
         
UZN 193/28/06/16/P 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Rača na II. 
polrok 2016 

     MZ MČ Bratislava-Rača   
I. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. 
polrok 2016 vrátane doplnenia o 5. bod plánu kontrolnej činnosti v znení „Kontrola 
hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. za rok 2015“. 

II.  poveruje 
miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2016 
Plnenie: Kontroly prebiehajú podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.  
        
UZN 194/28/06/16/P 
Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie technického a právneho stavu 
terasy na Karpatskom námestí 
MZ M Č Bratislava-Rača   
 
a) súhlasí so zriadením pracovnej skupiny v zložení :  
1. Darina Vavríková, konateľka spoločnosti FONDBYT, s.r.o. 
2. Ing. Herbert Martin , zástupca vlastníkov bytov Karp.nám. 7-10 
3. Doc. Ing. Júlia Lipianská, CSc., zástupca vlastníkov garáží 
4. Ing. Štefan Borovský, referent investičných činností MÚ MČ Bratislava-Rača 
5. Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu a mestský poslanec 
6. Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača 
7. Mgr. Mário Khandl , poslanec MZ MČ Bratislava-Rača 
 
b) poveruje túto pracovnú skupinu riešením technického aj právneho stavu terasy, ako aj 

pravidelným informovaním o priebehu riešenia na riadnych rokovaniach miestneho 
zastupiteľstva 

Plnenie: Stretnutia pracovnej skupiny sa uskutočnili dňa 23.7. a 8.9.2016.   
      


