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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 25.10.2016   

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konaného dňa 25.10.2016, 

uznesenie č.  217 - 229 

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača  

 

Program 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o plnení uznesení 

4.  Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 

5.  Návrh na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm.  

a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

6.  Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Raná starostlivosť, n.o., v ZS 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 

7. Návrh na predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov pre Oľgu Šikulovú v objekte 

Kúrie, na nám. A. Hlinku 3, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

8. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Zväz vyslúţilých vojakov gen. M. R. 

Štefánika SR, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika v Kultúrnom 

stredisku Ţarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9.  Poslanecký návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 6840, postavená na 

pozemku  registra „C“ parc. č. 745/2 k.ú. Bratislava-Rača, LV č.1, pre Zväz vyslúţilých 

vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so sídlom Detvianska 12 

v Bratislave 

10. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača        

č. 1/2012 o nájme bytov 

11. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

č......./2016 z ..............o miestnom poplatku za rozvoj 

12. Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj 

13. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

14. Správa z vykonanej kontroly procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových 

priestorov v majetku MČ Bratislava-Rača  

15. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

16. Interpelácie 

   17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

17. Rôzne 

18. Záver.    

      Poslanecký návrh p. Pajdlhausera - zmeniť poradie bodov programu: bod 8. bude  

          prerokovaný ako bod 9. a bod 9. ako bod 8. 
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1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

 program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  

          UZN 217/25/10/16/P 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

        návrhovú komisiu: Doc. Ing. arch Milan Andráš, PhD, Mgr. Michal Drotován 

        overovateľov uznesení a zápisnice:  Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin  

     

         UZN 218/25/10/16/P   

3. Informácia o plnení uznesení 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača                    

zo dňa 20.09.2016 

         UZN 219/25/10/16/P 

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016 

      MZ MČ Bratislava Rača 

      schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloţenom znení, výška príjmov rozpočtu je   

9,630.597.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,630.597.- €. 

         UZN 220/25/10/16/P 

 

5. Návrh na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8     

písm.  a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje 

 

predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 do podielového 

spoluvlastníctva za celkovú cenu 35.000,-€ v prospech ţiadateľov:  

 

PhDr. Rozália Čornaničová, xxxxxxxxxxx, Bratislava 

PhDr. Tomáš Gurský,  xxxxxxxxxx,  Bratislava 

RNDr. Jozef Kadlečík a manţelka Ing. Magdaléna Kadlečíková, rod. Matečková, PhD., 

xxxxxxxxxxx,  Bratislava 

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxx,  Bratislava 

Ing. arch. Janka Čúrna, PhD., xxxxxxxxxx,  Bratislava   

Pavol Synovec a manţelka Erika Synovcová, rod. Tobáková, xxxxxxxx,  Bratislava  

v podiele vo výške 1/6 (t.j.: 5 833,33 €) pre kaţdého záujemcu, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za 

nasledujúcich podmienok: 
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- kúpna zmluva bude uzatvorená do  31. 01. 2017, po doručení predchádzajúceho 

súhlasu primátora  

- kúpna cena bude uhradená do 45 dní po podpise zmluvy 

V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

         UZN 221/25/10/16/P 

 

6.  Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Raná starostlivosť, n.o., v ZS 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  

 MZ MČ Bratislava–Rača   

      schvaľuje 
 

 prenájom nebytových priestorov č. 232, 233, 234 a 229 v zdravotnom stredisku na 

Tbiliskej ul. o výmere 76,02 m
2
, v prospech Raná starostlivosť, n.o., Panenská 28, 811 03 

Bratislava, IČO: 37 886 410, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, z dôvodu zabezpečenia 

poskytovania špecializovanej sociálnej sluţby včasnej intervencie pre rodinu, v ktorej ţije 

dieťa vo veku od 0 do 7 rokov so zrakovým a viacnásobným postihnutím, za podmienok:  

 cena: 1 €/m
2
/rok  

 výmera: 76,02 m
2
 

 prenájom ročne: 76,02 € 

 na dobu: neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace, bez udania dôvodu, s podmienkou 

úhrady skutočných prevádzkových nákladov. 

          UZN 222/25/10/16/P 

 

7. Návrh na predĺţenie doby nájmu NP pre Oľgu Šikulovú, v objekte Kúria, na nám. 

A. Hlinku 3, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

MZ MČ Bratislava–Rača  
     schvaľuje 

 

predĺţenie doby nájmu v objekte Kúria na nám. A. Hlinku v Bratislave-Rači, v prospech 

ţiadateľky p. Oľgy Šikulovej, Hlavný dvor 21, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 32128193, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorením dodatku, s dobou nájmu: 

neurčitá, od 30.10.2016, s výpovednou lehotou 3 mesiace, z dôvodu zachovania 

kontinuity poskytovaných sluţieb v danej lokalite. 

Ostatné podmienky zmluvy ostávajú nezmenené. 

          UZN 223/25/10/16/P 
 

8. Poslanecký návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho 

sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 

6840, postavená na pozemku  registra „C“ parc. č. 745/2 k.ú. Bratislava-Rača, LV 

č.1, pre Zväz vyslúţilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku 

so sídlom Detvianska 12 v Bratislave 

      MZ MČ Bratislava–Rača  

      schvaľuje  

 

nájom nebytových priestorov v stavbe na Detvianskej 12 v Bratislave, súp. č. 6840, 

postavenej na pozemku  registra „C“ parc. č. 745/2 k.ú. Bratislava-Rača, LV č.1, o výmere 
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137 m
2 

 Zväzu vyslúţilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so 

sídlom, Detvianska 12 831 06 Bratislava, IČO: 307 904 17, za cenu nájmu 1,00 Euro/rok 

za celý predmet nájmu, doba nájmu 2 roky, t.j. od 29.10.2016 do 28.10.2018 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, za účelom prevádzkovania pamätnej izby, 

expozície zbierkových predmetov, kultúrnej činnosti, vzdelávacej činnosti a činnosti 

zväzu.  

Osobitný zreteľ spočíva v činnosti Zväzu vyslúţilých vojakov generála Milana Rastislava 

Štefánika na Slovensku ako spoločenskej organizácie, ktorá sa zaoberá predovšetkým 

dokumentačnou, zbierkovou, historickou, kultúrnou a vzdelávacou činnosťou, pričom 

v predmetných priestoroch na Detvianskej 12 v Bratislave sídli a vykonáva činnosť uţ 20 

rokov.  

       Návrh uznesenia v predloţenom znení nebol prijatý 

 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Zväz vyslúţilých vojakov gen. M. R. 

Štefánika SR, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika 

v Kultúrnom stredisku Ţarnovická, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

MZ MČ Bratislava–Rača  

      schvaľuje  

 

prenájom nebytových priestorov o výmere 42,93 m
2
, (spojená miestnosť č. 10), 

v Kultúrnom stredisku  Ţarnovická č. 7, Bratislava, v prospech Zväzu vyslúţilých vojakov 

gen. M. R. Štefánika SR, miestna odbočka č.11, Detvianska 12, 831 06 Bratislava-Rača, č. 

registrácie VVS/1-900/90-3871, IČO: 30790417, 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 poskytnutia náhradných priestorov na uskladnenie 

výstavných exponátov počas rekonštrukcie vhodných výstavných  priestorov, za 

podmienok:  

cena: 1 €/1 rok, počas doby nájmu, s podmienkou platenia skutočných prevádzkových 

nákladov  

výmera: 42,93 m
2
 

doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou 3 mesiace, bez udania dôvodu.  

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude uzatvorená do 15.11.2016, uznesenie stratí 

platnosť. 

      Na návrh starostu bol materiál stiahnutý z rokovania 
 

10. Návrh na pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o nájme 

 bytov 

      MZ MČ Bratislava–Rača  

      schvaľuje 

 

 pridelenie obecného nájomného bytu: 

 

1. byt č. 50, na Podbrezovskej 28/A, Bratislava, garsónka o rozlohe 22,44 m
2 

    ţiadateľovi s najvyšším počtom bodov 147 

a) pánovi Stanislavovi Galbovi, nar. xxxxx, trvale bytom xxxxxxxx,   

Bratislava 

                na dobu určitú, 1 rok od 15.11.2016 do 14.11.2017 vrátane 

 

            V prípade odmietnutia prideleného bytu horeuvedeným ţiadateľom sa prideľuje        

            druhému ţiadateľovi v poradí s počtom bodov 145  
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     b) pani Beáte Mádelovej, nar. xxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Bratislava  

                na dobu určitú,  1 rok: od 15.11.2016 do 14.11.2017 vrátane 

 

2. byt č. 54, na Ţarnovickej 3, Bratislava 1-izbový, o rozlohe 37,99 m
2 

            ţiadateľovi s najvyšším počtom bodov 125 

a) pani Nikolete Gavaldovej, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxx, Jelka 

         na dobu určitú, 1 rok od 01.11.2016 do 31.10.2017 vrátane 

 

 V prípade odmietnutia prideleného bytu horeuvedeným ţiadateľom sa prideľuje 

 druhému ţiadateľovi v poradí s počtom bodov  95  

b) pani Beáte Mádelovej, nar. xxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxx, Bratislava  

           na dobu určitú,  1 rok: od 01.11.2016 do 31.10.2017 vrátane 

 

          UZN 224/25/10/16/P  

 

11.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky     

Bratislavy  č......./2016 z ..............o miestnom poplatku za rozvoj 

     MZ MČ Bratislava-Rača  

      nesúhlasí 

 

       s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky      

Bratislavy  č......./2016 z ..............o miestnom poplatku za rozvoj v predloţenom znení 

 
          UZN 225/25/10/16/P 

 

12.Návrh dodatku  Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku    

za rozvoj 

    MZ MČ Bratislava–Rača 

 
1.      súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za 

rozvoj, na základe ktorého sa Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 

aţ č. 11 mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. 18 ods. 4 písm. p) sa za slová „osobitného predpisu
8)

“ dopĺňajú slová „a 

rozhodovať o zavedení a zrušení miestneho poplatku za rozvoj, určovať náleţitosti 

miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitného predpisu,
8a)

“     ..riadky boli odskočené.. 

2. V nadpise Čl. 57 sa za slová „daní a“ dopĺňa slovo „miestnych“. 

3. V Čl. 57 ods. 1 znie: 

„(1) Mestská časť podľa osobitných predpisov
114a) 

vykonáva správu a rozhoduje vo 

veciach 

a) miestnych daní  

1. za psa, 

2. za uţívanie verejného priestranstva, ktoré je v správe mestskej časti, 

3. za predajné automaty, 

4. za nevýherné hracie prístroje, 

5. za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a 

b) miestneho poplatku za rozvoj.“ 

4. V Čl. 89 písm. a) sa slová „podľa osobitného predpisu,
8)

“ nahrádzajú slovami „a 

miestneho poplatku za rozvoj podľa osobitných predpisov,
114a)

“ 

5. V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá nové písmeno c) v znení: 
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„c) z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a roz-

počty mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty 

mestských častí,“ 

       Doterajšie písmená c) aţ g) sa označujú ako písmená d) aţ h). 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: 

„
8a)

 Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie: 

„
114a)

 Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“ 

 

2.      súhlasí 

 

so zavedením miestneho poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Rača 

v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

          UZN 226/25/10/16/P 
 

13.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho 

sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti 

zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     MZ MČ Bratislava–Rača  

      súhlasí  

 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 

č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami: 

 

1. V čl. I. bode 1 ţiadame za navrhované znenie čl. 43 ods. 5 písmeno e) štatútu vloţiť 

nové písmeno f), ktoré znie:  

    „f) vytvára podmienky na zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov  

 zo záhrad v individuálne bytovej výstavbe,
82a

) za tým účelom môţe spolupracovať 

 s mestskou časťou,“. 

      

     Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:  
      

„
82a

)
 
§ 14 ods. 8 písm. b) vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej 

republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch.“. 

  

      Doterajšie písmená f) aţ w) sa označia ako písmená g) aţ x).  

2. V  čl. I. bode 1 ţiadame doplniť v novooznačenom čl. 43 ods. 5 písmene s) štatútu na  

konci za slovo „zariadení,“ slová „a za tým účelom si vţdy vyţiada stanovisko mestskej 

časti.“.  

3. V čl. I bode 3 ţiadame doplniť v navrhovanom znení čl. 44 ods. 3 písmene d) štatútu 

na konci za slovo „v správe mestskej časti“ vloţiť čiarku a  slová „spolupracuje 
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s Bratislavou pri vytváraní podmienok na zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných 

odpadov zo záhrad v individuálne bytovej výstavbe,
82a

)“. 

4. V čl. I bode 3 ţiadame za navrhované znenie čl. 44 ods. 3 písmeno m) štatútu vloţiť 

nové písmeno n), ktoré znie: 

    „n) poskytuje Bratislave stanoviská vo veci, v ktorej je mesto účastníkom konania podľa 

 čl. 43 ods. 5 písm. s) tohto štatútu,“. 

     Doterajšie písmená n) a o) sa označia ako písmená o) a p). 

              UZN 227/25/10/16/P 
 

14.Správa o výsledku kontroly procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových 

priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača 

     MZ MČ Bratislava-Rača 

     berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov 

v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača. 

             UZN 228/25/10/16/P 
 

15.Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

     MZ MČ Bratislava-Rača  

     berie na vedomie 

 

      informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 20.09.2016. 

 

             UZN 229/25/10/16/P 

16. Interpelácie 

p. Andráš   - Ţiada informáciu, prečo nebola realizovaná revitalizácia detského ihriska na 

      Hubeného ul.   

 p. Drotován  - Ţiada informáciu o nelegálnom premostení na pieskovom potoku v Rači.  

 

17. Rôzne  

 

18. Záver 

Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil. 

     

V Bratislave,  26. októbra  2016 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

   overovateľ                 prednostka 


