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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 20.09.2016 
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2. Materiál 
 
UZN 200/20/09/16/P 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 
MZ M Č Bratislava Rača 
      schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu  je 9,601.343.- € 
a výška výdavkov rozpočtu je 9,601.343.- €. 
Plnenie: Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a zavedený 
do informačného systému. 

         

 UZN 201/20/09/16/P 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017 
a obdobie 2018 – 2019 
MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje 
časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017 a obdobie 2018 - 
2019 
Plnenie: Príprava rozpočtu na rok 2017 prebieha v zmysle schváleného harmonogramu. 

 
UZN 202/20/09/16/P 
Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa, ako doplnenie počtu členov Rady školy  
pri MŠ Barónka 17 
MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje 
delegovanie Mgr. Moniky Luknárovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 
Materskej škole Barónka 17 
Plnenie: Delegovaná poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prijala funkciu člena Rady 
školy pri Materskej škole Barónka 17. 
            
UZN 203/20/09/16/P 
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v súdnom spore č. 27Cb/61/2004,      
navrhovateľ Oto Meheš 

 
   Návrh poslanca Juraja Madzina na zmenu uznesenia v časti   
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 130.000,- €, 
na znenie:  
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- €, 
 
MZ M Č Bratislava–Rača   
     schvaľuje 
poslanecký návrh v časti uznesenia v znení:  
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- € 
         
UZN 204/20/09/16/P 
Nové znenie uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom: 
MZ M Č Bratislava–Rača   
     schvaľuje 
mimosúdne urovnanie sporu o zaplatenie 91.311,70,- € s príslušenstvom vedenom na OS BA 
III pod sp. zn. 27Cb/61/2004 medzi žalobcom Otom Méhešom – MARS, Orlové 166, Považská 
Bystrica, zastúpeného JUDr. Allanom Böhmom, advokátska kancelára Böhm&Partners,          
so sídlom Jesenského 2, Bratislava a žalovaným Mestská časť Bratislava-Rača, so sídlom 
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Kubačova 21, Bratislava zastúpeným advokátskou kanceláriou OLEXOVA - VASILIŠIN, 
s.r.o., so sídlom Gorkého 6, Bratislava za nasledovných podmienok: 
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- €, 
- žalobca podá na príslušný súd návrh na späťvzatie žaloby, 
- žalovaný bude s podaným návrhom na späťvzatie žaloby súhlasiť, 
- ani jedna zo strán si neuplatní nárok na náhradu trov 
a ukončiť tak prebiehajúce súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 
27Cb/61/2004.  
Plnenie: Právnemu zástupcovi p. Meheša bol doručený výpis uznesenia spolu 
s upozornením, že v schválenej mimosúdnej dohode bola suma znížená o 10 000 euro. Dňa 
06.10.2016 sa na MÚ konalo pracovné rokovanie zástupcov MČ, právneho zástupca MČ 
a právneho zástupcu p. Meheša. Ani výsledkom tohto  rokovania nebolo prijatie 
mimosúdnej dohody v zmysle schváleného uznesenia. Protistrana si vyžiadala ďalší čas na 
rozhodnutie.  
 
UZN 206/20/09/16/P 
Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom 
na Tbiliskej ul., 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 
MZ M Č Bratislava–Rača   

     schvaľuje 
prenájom pozemku parc. č. 475/155, o výmere 28 m2 v k.ú. Rača, v prospech obyvateľov–
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Tbiliskej ul. č. 15-29 v Bratislave, v zastúpení 
správcov: Pavlína Pavuková - PAMA, s.r.o., IČO: 46 221 981, Karpatské námestie 18, 831 06 
Bratislava, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu Tbiliská 23, 25, IČO 
31812643, 831 06 Bratislava a Bytové družstvo Bratislava 3, Kominárska 6/142, IČO: 00 
169 633,  831 04 Bratislava, 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 
užívania časti pozemku pod kontajnerovým stojiskom a jeho následnej rekonštrukcie na vlastné 
náklady vlastníkov bytov a nebytových priestorov, s podmienkami:  
cena za celý predmet prenájmu: 140,- €/rok, 
doba nájmu: neurčitá. 
 V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná všetkými zmluvnými stranami do   
31.10.2016, toto uznesenie stratí platnosť. 
Plnenie: Nájomná zmluva v zmysle uznesenia bola zaslaná na pripomienkovanie 
zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Tbiliskej 15-29. Dňa 14.10.2016 
bolo do podateľne miestneho úradu doručené vyjadrenie vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov Tbiliská 15-29 k nájomnej zmluve, v ktorom opätovne žiadajú o prehodnotenie 
výšky nájomného.  

          
     UZN 207/20/09/16/P 

Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 1/24 na pozemkoch 
parc. č. 17374/110, 111 a 112 v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.                
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje 
 odpredaj nehnuteľného majetku nasledovne:  
1. pozemok registra „C“ KN parc.č. 17374/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc.č. 17374/111, druh pozemku 
ostatné plochy o výmere 406 m2 v prospech žiadateľa p. Michal Hricko s manželkou Julianou 
Hrickovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 3.200,- €; v zmysle § 9a ods.8 písm. b) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 
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2. pozemok registra „C“ KN parc.č. 17374/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 18 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc.č. 17374/112, druh pozemku 
ostatné plochy o výmere 400 m2 v prospech žiadateľa p. Peter Morvay, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3.300,- €; v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 
Zb.        o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 
3. pozemok registra „C“ parc.č. 17374/71, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ parc.č. 17374/110, druh pozemku 
ostatná plocha o celkovej výmere 389 m2 v prospech žiadateľa p. Ing. Alena Vicenová, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 3 .200,- €; v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
s podmienkami: 
- kúpne zmluvy budú uzatvorené do 15.11.2016 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po podpise kúpnej zmluvy 
V prípade, že jednotlivé kúpne zmluvy nebudú podpísané do 15.11.2016, toto uznesenie stratí 
platnosť v konkrétnej časti. 
Plnenie: Kúpne zmluvy pre žiadateľov Michal Hricko s manželkou a Peter Morvay sú 
pripravené na podpis.  
V prípade žiadateľky Ing. Aleny Vicenovej do dnešného dňa nebol doručený súhlas 
primátora.  
         
UZN 208/20/09/16/P 
Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v záhradkárskej osade 
Močiar  

      MZ MČ Bratislava–Rača 
     neschvaľuje  

zámer nakladania s pozemkami formou odpredaja v záhradkárskej osade Močiar 
Plnenie: List spolu s Výpisom uznesenia bol dňa 04.10.2016 zaslaný zástupcovi 
užívateľom pozemkov p. Klimovi. 

 
UZN 209/20/09/16/P          
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra 
MZ M Č Bratislava–Rača   
     schvaľuje 
 dotáciu pre nasledovnú organizáciu:  
 OZ Hudbou k srdcu - vo výške                                           500,- €  
Plnenie: Dohoda o poskytnutí dotácie bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, 
zverejnená na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľovi poskytnutá. 
 
UZN 210/20/09/16/P          
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport 

       MZ MČ Bratislava–Rača  
      schvaľuje 
 dotácie pre nasledovné organizácie: 

KENGURA, o. z. – vo výške     2.000,- € 
ŠK Krasňany, o. z. – vo výške    1.000,- € 
FK Rača, o. z. – vo výške     1.500,- € 
Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške      600,- € 
BMX klub Rača, o. z. – vo výške       900,- € 
MAC klub Rača, o. z. – vo výške               1.500,- € 
Šach klub Krasňany – vo výške       500,- € 
Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava – Rača a žiadateľom poskytnuté. 
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UZN 211/20/09/16/P  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 
MZ M Č Bratislava–Rača  

       schvaľuje 
   dotácie pre nasledovné organizácie: 
 
Priatelia detského centra, občianske združenie vo výške  500,- € 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača vo výške   400,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača vo výške  500,- € 

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

         
UZN 212/20/09/16/P 

 Návrh na predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej 
farby, ŠPZ BA 731 UK 
MZ M Č Bratislava–Rača 

        schvaľuje 
predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby,     ŠPZ 
BA 731 UK formou elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou stanovenou 
znaleckým posudkom, z dôvodu nadbytočnosti. 
Plnenie: Verejná obchodná súťaž bola 21.10.2016 zverejnená . 
 

UZN 213/20/09/16/P          
 Návrh  pomenovania ulice  v Mestskej časti Bratislava-Rača 
 MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje 
 názov ulice v lokalite Krasňany: Malokrasňanská ulica 
  Plnenie: Uznesenie Mestskej časti Bratislava-Rača bolo dňa 10.10.2016 odoslané na 

Magistrát hl. m. SR Bratislava. 
 
UZN 215/20/09/16/P 
Návrh na doplnenie člena stálej komisie  
MZ M Č Bratislava–Rača 
      schvaľuje 
za členku stálej Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy  
poslankyňu Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú 
Plnenie: Poslankyňa Mgr. Monika Luknárová je zaradená medzi členov Komisie 
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.   
 
 
          
 


