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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 13.12.2016 

uznesenie č. 230 - 251 

 

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

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Mgr. Michal Drotován 

JUDr. Juraj Madzin 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Mgr. Rastislav Žitný 

Ing. Miloslav Jošt 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Cyril Sekerka 

Mgr. Mário Khandl 

Mgr. Monika Luknárová 

Miloš Máťúš 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Ing. Peter Pálka 

 

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

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Návrh na vypustenie bodu č. 15 z rokovania dnešného zastupiteľstva 

Návrh podal Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ 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. Správa z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 

5. Správa z vykonanej kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou 

časťou Bratislava-Rača 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 

7. Návrh na zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava 

do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 

praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019 

8. Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012    

o nájme bytov 

9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017-2019 

10. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača             

k 30.09.2016  

11. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017 

12. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 a obdobie 2018 – 2019   
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Stanovisko miestneho kontrolóra  

13. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o podmienkach poskytovania dotácií právnickým   

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  

14. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky  služieb na  území MČ Bratislava-Rača 

15. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území MČ  

Bratislava-Rača 

Materiál bol na návrh starostu vypustený z programu rokovania 
16. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 na Stupavskej ul., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z.           

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

17. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/22 na Stupavskej ul., ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z.          

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

18. Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Domov sociálnych služieb pre deti         

a dospelých Sibírka v ZS na Hubeného ul. 2, 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  

19. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/2 v areáli ZŠ Tbiliská 6, 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  

20. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2017 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

21.  Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2017, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho 

zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti 

22. 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 vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku so 

sídlom Detvianska 12 v Bratislave 

23.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

24.  Interpelácie 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

25. Rôzne 

 25.1. Informácia o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov vyplývajúcich  

zo Správy o výsledku    kontroly procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových 

priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača – ústna informácia 

26.  Záver.    

Vzhľadom na vypustenie bodu 15 z programu sa doterajšie body 16 až 26 označia 

ako 15 až 25. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

        UZN 230/13/12/16/P  
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Hlasovanie č. 1 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Plavuchová Antalová, Mgr. Mário Khandl 

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

   

UZN 231/13/12/16/P  

Hlasovanie č. 2 

 

3.  Informácia o plnení uznesení   

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

 Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača                    

zo dňa 25.10.2016 

 

        UZN 232/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

 

4.  Správa z vykonanej kontroly hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača. 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 

 

  UZN 233/13/12/16/P 

 

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

5.  Správa z vykonanej kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených 

Mestskou časťou Bratislava-Rača 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či sa 

zisťovali dôvody prijatia detí do MŠ s trvalým pobytom mimo mestskej časti.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača,  odpovedala, že pri 

kontrole sa sledovalo, či bola dodržaná hlavne legislatíva prijímania detí do MŠ. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila 

otázku, aké je skutočné číslo neprijatých detí do MŠ.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača,  uviedla 

a vysvetlila proces prijímania detí do MŠ v rámci MČ.  

Mgr. Angelika Bezděková, vedúca školského úradu, uviedla, že číslo neprijatých detí 

do MŠ uvedené v materiály nie je reálne číslo detí neprijatých, ale je to číslo bez 

vyčistenia duplicitne podaných prihlášok. Po odstránení duplicít bolo číslo oveľa 

menšie.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

           schvaľuje   

 

Správu o výsledku kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou 

časťou Bratislava-Rača.                  

        UZN 234/13/12/16/P 
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Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                     0 0 

 

6.        Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. 

polrok 2017 

II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

III. berie na vedomie 

 

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej 

ul. 18 ako bod č.3 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. 

polrok 2016 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 193/28/06/16/P zo dňa 28.06.2016 

bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2017 

                  UZN 235/13/12/16/P 

Hlasovanie č.6 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                    0 0 

 

7. Návrh na zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, 

Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania 

a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

           Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
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Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, do siete škôl                

a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 

vyučovania MŠVVaŠ SR, za účelom  zriadenia materskej školy s predpokladaným 

dátumom začatia prevádzky 01.09.2018. 

 

                   UZN 236/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                    0 0 

 

8. Návrh  na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN           

č. 1/2012 o nájme bytov 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

           Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala 

návrh uznesenia  

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

      schvaľuje 

 

 opakované pridelenie obecného nájomného bytu: 

a) byt č. 2, Cyprichova 2475/17, 2-izbový, rozloha 59,81 m2 

Lýdii Danihelovej, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava  

b) byt č. 48, Podbrezovská č. 28/A, garsónka, rozloha 29,00 m
2
 

Zuzane Máťušovej, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava 

 

         UZN 237/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 8 

    

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                         13                                 0                       0        0 
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9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača na roky 2017-

2019 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, poďakoval sa všetkým 

spracovateľom uvedeného materiálu. 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že by 

bola rada, ak by informácie ohľadne skladby a nárokov pre občanov o sociálnych 

službách boli uvedené v mesačníku Račiansky výber.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala 

sa za kvalitne spracovaný materiál a verí, že komunitný plán bude naplnený.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, bola by rada, ak by cez 

portál MČ fungovala komunikácia medzi občianskymi združeniami, mestskou časťou 

a poslancami.   

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala 

návrh uznesenia  

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

      schvaľuje 

 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2017 - 

 2019 

 

         UZN 238/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 9          

    

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                         13                             0                       0        0 

 

 

10.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača 

k 30.9.2016 

  Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

  

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača 

 

berie na vedomie 
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informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača    

k 30.09.2016  

         UZN 239/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        13                         0                    0 0 

 

11. Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. n rok 2017 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača  
 

berie na vedomie 

 

finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017 

        UZN 240/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13  13 0 0  

      

12. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 a obdobie 2018-2019 

 Stanovisko miestneho kontrolóra  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

má, napriek priaznivému vývoju daňových príjmov,  obavy ohľadne schvaľovaného 

rozpočtu, ktorý je viazaný na bankový úver, ktorý MČ plánuje čerpať v ďalšom 

období.  

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku 

ohľadne čerpania rozpočtu pre detské ihriská na rok 2016, či bola vyčerpaná celá 

čiastka a požiadal o info, ako to bude s čerpaním peňazí na detské ihriská na ďalší rok, 

keďže nie sú viazané na konkrétne ihriská.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že časť financií,  

bola použitá na rekonštrukciu detského ihriska v areáli MČ ul. Barónka a prioritou 

v ďalšom roku bude rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul., tak ako je 

uvedené v textovej časti materiálu a v návrhu uznesenia. 



9 
 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o záväzok 

pri realizácii hlavných investičných akcií pre budúci rok 2017. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala 

o možnosť zvýšenia miezd pre pracovníkov školského stravovania na ZŠ na Hubeného 

ulici, nakoľko pracujú za mimoriadne nízku mzdu.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že žiadosť Rady 

školy o navýšenie finančných prostriedkov prišla aj na MÚ MČ, na ktorú miestny úrad 

odpovedal uvedením niektorých skutočností o odmeňovaní týchto pracovníkov,    a 

žiadosť  bude predložená aj na  prvé zasadnutie komisia školstva v roku 2017. Je 

snahou MČ, aby bola spokojnosť uvedených zamestnancov.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že vidí cestu aj v tom, že 

budeme využívať praktikantov z SOU Na pántoch u nás v školských kuchyniach.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že by stálo za 

zmienku urobiť prieskum ohľadne zdravého stravovania detí v školských jedálňach.  

Mgr. Angelika Bezděková, vedúca oddelenia školského úradu, uviedla, že úhrady za 

stravné v školskom stravovaní sú v najvyššom pásme určenom.  

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

      a/ berie na vedomie 

stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na 

rok 2017 a obdobie 2018 - 2019 

      b/ schvaľuje 

 

rozpočet  Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017, výška príjmov a výdavkov 

rozpočtu je 10,787.722.- € 

       

               c/ berie na vedomie 
 

návrh rozpočtu na rok 2017 a na obdobie 2018 - 2019 

 

      d/ schvaľuje  

 

hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2017 nasledovne: 

 rekonštrukcia budovy materskej školy ul. Pri Šajbách – pokračovanie z r. 2016 

 prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu – v prípade úspešnosti 

získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva IROP/ 

 vybudovanie okružnej križovatky Detvianska – Kubačova – Rustaveliho 

 rekonštrukcia budovy strediska čistoty na Rustaveliho ul. /resp. alternatíva na ul.  

Pri Šajbách/ 

 rekonštrukcia strechy so zateplením na zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. 

 rekonštrukcia ulice Popolná 

 rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného ul. 

 prípravné a projektové práce pre investičné akcie plánované na obdobie 2018 -2019 - 
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Športovisko pri základnej škole Tbiliská ul., Rekonštrukcia budovy zdravotného 

strediska na ul. Hubeného, Rekonštrukcia budovy miestneho úradu na Kubačovej 

ul./kúpa nových priestorov ako sídla miestneho úradu 

         UZN 241/13/12/16/P 

       Hlasovanie č. 12      

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 1 0 

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2016 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala za 

uvedený materiál a pochválila, že sú tam uvedené všetky náležitosti, ktoré ma žiadateľ 

o dotáciu predložiť, na príslušných tlačivách.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež poďakovala za 

materiál a tlačivá v ňom priložené.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o oslovenie 

žiadateľov o dotácie aby boli písomne informovaní o správnom postupe pri podávaní 

žiadostí o dotácie podľa nového VZN.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

                schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 zo dňa 

13.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom v predloženom znení s účinnosťou od 01.01.2017. 

     UZN 242/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 13   

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 11 2 0 0 

 

14. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2016 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 

časti Bratislava-Rača 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že bola na 

MČ doručená petícia proti navrhovaným zmenám. Petícia nespĺňa zákonné 

požiadavky.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne vyjadril svoj názor 

ohľadne VZN, opätovne je proti prijatiu uvedeného VZN, keďže rušenie nočného 

kľudu je riešené inými zákonmi a nie VZN.  

 

Hlasovanie č. 14 o udelenie slova p. Madaras, p. Hodulová 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

p. Madaras, zástupca prevádzky Peklo, uviedol, že má obavy z prijatia VZN, že ich 

prevádzka príde o zákazníkov.  

p. Hodulová, obyvateľka MČ Bratislava-Rača, je rada, že prijatím uvedeného VZN 

dôjde ku kompromisu medzi obyvateľmi a prevádzkou, ktorá sa nachádza v obytnej 

zóne.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

a/  vyhovuje 

 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III., sp. zn. Pd 233/16/1103-2 zo 

dňa 24.08.2016 proti Všeobecnému záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2008 zo dňa 18.11.2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2009 zo dňa 07.07.2009 Mestskej časti Bratislava-Rača a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorý úrad prevzal dňa 31.08.2016 

 

b/ schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mestskej  časti  Bratislava-Rača  č. 4/2016  zo  dňa 13. 

decembra 2016 o pravidlách  času  predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mestskej časti  Bratislava-Rača  s účinnosťou  od  01. apríla 2017 

v predloženom znení. 

 

     UZN 243/13/12/16/P 

Hlasovanie č. 15  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 11 2 1 0 
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15.  Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/16 v k.ú. Rača na Stupavskej ul., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

komunikovala s obyvateľmi uvedenej ulice, ktorí sa na ňu obrátili s požiadavkou, či je 

možné finančne vysporiadať časť cesty, ktorú používajú všetci a je na ich pozemkoch.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že toto nie je vecou MČ, 

ale vecou vlastníka cesty, ktorým je hlavné mesto. Mesto takúto situáciu rieši 

uzatváraním nájomných zmlúv. MČ je len správca komunikácie.  

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že má 

obavy, že odpredajom takýchto pozemkov môže v budúcnosti vzniknúť problém pri 

rozširovaní cesty.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že uvedené pozemky sú 

už v úseku, ktorý vedie do lesa, toto nie je lokalita, kde sa budú rozširovať 

komunikácie.   

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že nemá 

s odpredajom uvedených pozemkov problém.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, eviduje ešte podnet 

od obyvateľov ohľadne vyprázdňovania žúmp v uvedenej lokalite, pretože sa tam šíri 

zápach.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odporúča si prejsť uvedené 

podnety na komisii životného prostredia.  

 

Hlasovanie č. 16 o udelení slova, p. Žitný, obyvateľ MČ Bratislava-Rača 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 12 0 0 2 

 

p. Benedikt Žitný, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, žiadateľ o odkúpenie pozemku 

v lokalite Stupavská, uviedol, že má záujem o kúpu pozemku, aby v budúcnosti 

nenastala situácia, že nebude mať prístupovú cestu k svojmu pozemku. Požiadal 

o možnosť zníženia ceny za odpredaj.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ide o scelenie 

pozemku, preto sa to prejednáva ako prípad hodný osobitného zreteľa a ide 

o kompromisnú cenu.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

      schvaľuje 

predaj pozemku parc. č. 2107/16 v k.ú. Rača, vo výmere 102 m
2
 do podielového 

spoluvlastníctva o veľkosti 1/4 žiadateľov  
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Juraja Mriša, bytom xxxxxxxxxx Bratislava s manželkou Silviou Mrišovou, rod. 

Jaroškovou, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,  

Martina Sučanského, xxxxxxxxxxxxxxxxx  Bratislava,  

Ing. Ivana Sámela, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,  

Ing. Dušana Černého, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,  

za cenu 100,- €/m
2
, t.j. 10.200,- €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu vybudovania kanalizačnej a vodovodnej prípojky pre stavby vo 

vlastníctve žiadateľov s podmienkami: 

- kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.03.2017 

- kúpna cena bude uhradená do 45 dní po podpise zmluvy 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.03.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

         UZN 244/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 17    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

16.  Návrh na predaj pozemku parc. č. 2107/22 v k.ú. Rača na Stupavskej ul., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR           

č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

      schvaľuje 

   predaj pozemku parc.č. 2107/22 v k.ú. vo výmere 135 m
2
, Rača v prospech Benedikta 

Žitného, xxxxxxxxxxx  Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov za cenu 100,- €/m
2
 t.j. 13.500,- € z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa s podmienkami: 

-   kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.03.2017 

-   kúpna cena bude uhradená do 45 dní po podpise zmluvy 

  V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.03.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

         UZN 245/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 18    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 1 0 
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17.  Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých Sibírska v ZS na Hubeného ul. 2, ako prípad osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Hubeného ul. 2 o výmere     

39 m
2
, v prospech Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 

831 02 Bratislava, IČO: 00604968, 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 zabezpečovania poskytovania špecializovanej služby včasnej 

intervencie pre deti, za podmienok:  

cena: 1 €/rok  

výmera: 39 m
2
 

prenájom ročne: 1€ 

na dobu: neurčitú  

úhrada prevádzkových nákladov nájomcom. 

 

         UZN 246/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 19    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

18.  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/2 v k.ú. Rača v areáli ZŠ Tbiliská 

6, 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 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

              schvaľuje 
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prenájom časti pozemku vo výmere 12 m
2
, parc. č. 475/2 v k.ú. Rača v prospech 

Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 

00156884, 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 

umiestnenia verejno-prospešného zariadenia - monitorovacej stanice ovzdušia, za 

podmienok:  

cena: 10 €/ m
2
/ rok  

výmera: 12 m
2
 

prenájom ročne: 120 € 

na dobu: neurčitú  

oplotenie monitorovacej stanice z dôvodu bezpečnosti žiakov. 

 

         UZN 247/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 20    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

19.  Návrh plánu sobášnych dní v roku 2017 na Matričnom úrade MČ Bratislava-

Rača 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala 

o možnosť rozšírenia radu sobášiacich poslancov.  

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

      schvaľuje 

plán sobášnych dní v roku 2017 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača nasledovne: 

Január  

21. január 2017 p.p Andráš 

Júl 8. júl 2017 p.p. Luknárová 

29. júl 2017 p.p. Antalová 

Plavuchová 

Február          

18. február 2017 p.p. Andráš 

August  

19.august 2017 p.p. Ivičič 

Marec 11. marec 2017  p.p.Antalová 

Plavuchová    

25. marec 2017  p.p. Ivičič 

September  9.september 2017      

 p.p. Luknárová 

23.september 2017  

 p.p.Antalová Plavuchová   
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Apríl 8. apríl 2017   p.p. Luknárová 

29. apríl 2017 p.p. Antalová 

Plavuchová   

Október 7. október 2017 p.p. Ivičič 

21.október 2017                     

p.p. Luknárová 

Máj 13. máj 2017  p.p. Ivičič 

27. máj 2017  p.p. Luknárová 

November 4. november 2017  p.p. Andráš 

25.november 2017 p.p. Andráš  

 

Jún 10. jún 2017  p.p. Antalová 

Plavuchová   

24. jún 2017  p.p. Ivičič 

December 2. december 2017 p.p. Andráš 

16. december 2017 p.p. Andráš 

 

 

         UZN 248/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 21    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 1 0 

 

 

21.  Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2017 

 Návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi 

mestskej časti 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

  

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

a) schvaľuje 

 

plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Rača   na rok 2017 

b) berie na vedomie 

 

plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi Mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2017. 

      UZN 249/13/12/16/P 
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Hlasovanie č. 22    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

p. Depeš, predniesol ako na každom MZ svoje podnety a postrehy v rámci MČ 

Bratislava-Rača 

p. Ľudmila Hudecová, obyvateľka Popolnej ulice, prišla upozorniť na problém na 

ulici Popolná, ulica je v havarijnom stave.  

p. Miriam Juhanesovičová, obyvateľka Popolnej ulice, taktiež prišla upozorniť na 

stav ulice Popolná a ulice Na medzi, hlavne pre peších. 

p. Martin Vasilev, obyvateľ lokality Východné, prišiel informovať a požiadať 

poslancov, aby učinili nápravu ohľadne cesty, chodníkov v lokalite Východné, ktoré 

sú v katastrofálnom stave. Taktiež zastávky sú v katastrofálnom stave. 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ako starosta a mestský 

poslanec sa bude snažiť získať financie aj pre túto lokalitu Rendez.  

Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že situáciu rieši neustále 

na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a taktiež má snahu, aby rekonštrukcia 

vozovky prebehla v čom najkratšom období.   

p. Tomáš Štepán, obyvateľ lokality Východné, taktiež prišiel požiadať v mene 

obyvateľov, aby sa začalo konečne niečo diať v uvedenej lokalite (cesty, chodníky, 

priechody pre chodcov, zastávky, hluk na železnici). 

p. Štefan Malovec, obyvateľ lokality Východné, taktiež žiada o vybudovanie nových 

prechodov pre chodcov v uvedenej lokalite, rekonštrukciu chodníkov, výmoly na 

cyklostrase. Poďakoval pani Gelingerovej za jej aktivity v uvedenej lokalite.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  uviedol, že aj iné 

lokality/ulice v časti kolónia sú v katastrofálnom stave, kde má on prioritný záujem, 

aby prišlo k ich rekonštrukcii.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  uviedol, že by bol rád, 

keby magistrát dal zoznam prác, ktoré plánuje realizovať/opraviť, resp. informáciu, či 

sa bude pokračovať v oprave chodníka na Dopravnej, keďže bol opravený iba malý 

kúsok uvedeného chodníka.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že bola podaná 

interpelácia na p. primátora koľko m
2
 bolo opravených chodníkov a ciest v našej MČ, 

je možné ju nájsť na stránke magistrátu. Taktiež prisľúbil, že spolu s vicestarostom 

vynaložia maximálne úsilie na získanie financií z magistrátu na obnovu 

a rekonštrukciu ciest a chodníkov potrebných zrekonštruovať.  

 

21.  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 vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika na Slovensku 

so sídlom Detvianska 12 v Bratislave 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že prišlo k dohode so 

štatutárom Zväzu vyslúžilých vojakov, ktorý osobne dňa 04.11.2016 prevzal 
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oznámenie MČ, v ktorom bolo deklarované, že MČ nepodá návrh na vypratanie 

priestorov, na základe čoho dôjde v zmysle OZ k prolongácii nájomnej zmluvy do 

28.10.2017. Má záujem, aby bol spoločne prejednaný zámer využitia uvedeného 

priestoru po jeho rekonštrukcii.  

 

Hlasovanie č. 23 o udelenie slova, p. Herman Krampl, obyvateľ MČ Bratislava-Rača  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

p. Herman Krampl, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, uviedol svoj názor na súčasný 

stav nájomnej zmluvy pre Zväz vyslúžilých vojakov.  

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

                                   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 137 m
2
 Zväzu vyslúžilých 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 10 rokov, t. j. od 01. 01. 2017  

do 31. 12. 2027 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 vyslúžilých 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 už 20 rokov. 

          
Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 4 0 8 2 

      

Návrh uznesenia v predloženom znení nebol prijatý 

 

23.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. arch. Milan Andráš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že nebol 

spokojný s odpoveďou na jeho interpeláciu.   

 

 Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia. 

  

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

                berie na vedomie 

 

  informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 25.10.2016. 

 

         UZN 250/13/12/16/P 
Hlasovanie č. 25 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

24.  Interpelácie 

 

Návrhová komisia neprijala žiadne interpelácie od poslancov MZ MČ Bratislava-

Rača.  

 

25.1. Informácia o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov 

vyplývajúcich zo Správy o výsledku kontroly procesu uzatvárania nájomných 

zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača – ústna 

informácia  

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Ústnu informáciu podala JUDr. Jana Bezáková,  miestna kontrolórka MČ Bratislava-

Rača. 

 

25.  Rôzne 

 

Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

- dňa 6.12.2016 bola podpísaná dohoda o urovnaní so subjektom Oto Meheš – MARS 

na výšku 120 tis. €, s prvou splátkou vo výške 8 tis. €, ktorá bude uhradená 

v najbližších dňoch 

- bola doručená správa nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

za rok 2015, v ktorej konštatuje, že vyjadruje verne vo všetkých významných 

súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku /MČ, 

všetkých RO a obchodnej spoločnosti/ za rok 2015 

- na základe podkladov Správ o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský 

rok 2015/2016 jednotlivých základných a materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ BA-Rača,  vypracovaných jednotlivými školami, schválenými 

pedagogickými radami  a radami škôl bola vypracovaná Sumárna správa o výchovno – 

vzdelávacej činnosti materských a základných škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti  

mestskej časti Bratislava-Rača za školský rok 2015/2016. Základné a materské školy 

majú v zmysle zákona povinnosť zverejniť ich správy na svojich webových sídlach do 

31.12.2016. Podobne aj zriaďovateľ ,MČ-Rača, zverejní do 31.12.2016 Sumárnu 
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správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2015/2016 na stránke 

www.raca.sk v sekcii „Školstvo“. 

- bola uzatvorená nájomná zmluva na amfiteáter, v ktorej sa nájomca zaviazal 

vykonávať správu amfiteátra, zmluva je zverejnená na webovej stránke MČ 

- ako sme už informovali na MÚ sa dá platiť platobným terminálom, za 2 mesiace túto 

službu využilo 31 klientov, rovnako je možnosť platiť aj online platbou 

prostredníctvom internetu 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ohľadne Popolnej ulice 

uviedol, že obyvatelia sa dožadujú zmeny dopravného značenia, s čím aj on čiastočne 

súhlasí, aby z MČ išiel podnet na magistrát.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača,  uviedol, že na najbližšiu komisiu 

je potrebné predložiť prehľad návrhu riešení pre danú lokalitu.  

Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol niekoľko informácií 

z mestského zastupiteľstva 

- do Rače budú chodiť novozakúpené autobusy  

- zastávky v Rači budú rekonštruované ako prvé v meste 

- DP nakúpil digitálne informačné tabule, 3 sa budú nachádzať aj v Rači, taktiež 

nové smetné koše budú umiestnené v Rači 

- bola schválená nová parkovacia politika s pozmeňovacím návrhom, ktorý podal, 

našiel sa zhodný konsenzus, môže byť zavedená testovacia prevádzka na 24 

mesiacov, zadarmo pre rezidentov  

- uviedol informácie ohľadne miestneho poplatku za rozvoj 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku v akom štádiu 

je obstarávanie územných plánov zóny na Východnom a v Krasňanoch, kedy sa môže 

očakávať ukončenie tohto procesu. A vyzval, aby sa v dohľadnej dobe začalo 

s obstarávaním územného plánu zóny v centrálnej Rači.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že v nedávnej 

dobe bol v komisiách materiál na túto tému, požiada vedúcu oddelenia územného 

plánovania a stavebného poriadku o spracovanie informácie a predloženie na 

zasadnutie komisie.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla svoj názor na 

komunikáciu na Dopravnej ulici, počas 2 rokov podala 7 interpelácií, nemá žiadnu 

spätnú väzbu na riešenie danej situácie. Poďakovala p. Žitnému za informácie 

z magistrátu.   

Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že od primátora 

majú prísľub, že v roku 2018 dôjde práve na tomto úseku k oprave a obnove ciest. 

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež sa vyjadrila 

k situácii ciest na Východnom.  

Ing. arch. Milan Andráš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, posunul požiadavku od 

občanov, aby sa mestskí poslanci zúčastňovali na stretnutí s obyvateľmi MČ 

Bratislava-Rača.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež by bol rád, keby 

sa začal proces s obstarávaním územného plánu zóny centrálnej Rače.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, informoval poslancov   

o činnosti komisie na riešenie rekonštrukcie terasy na Karpatskom nám. 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne požiadal starostu o 

vypracovanie informácie o možnosti spracovania územného plánu zóny centrálnej 

časti Rače.  

http://www.raca.sk/
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Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že na najbližšej komisii 

bude podaná informácia o možnosti spracovania územného plánu zóny vytipovaných 

lokalít Rače. Odporúča to začať riešiť na komisiách.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedol, že celý 

proces je administratívne  a časovo náročný a odporúča začať riešiť niekoľko zón 

naraz.  

Ing. Milada Dobrotková, poslankyňa MZ MČ Bratislava, odporúča nehlasovať 

v bode Rôzne o takomto materiáli, vníma to ako unáhlený krok.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril podporu p. Joštovi a má za 

to, že Rača potrebuje uvedený územný plán zóny. Požiadal o informáciu od mestských 

poslancov, aké zmeny nastanú v územnom pláne mesta Bratislavy.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že za Raču išli dva 

návrhy 1) Obecná záhrada – zmena na parkovú zeleň,  

   2) Amfiteáter – zmena na občiansku vybavenosť. 

 

 Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, prečítala 

návrh uznesenia podaný poslancom Miloslavom Joštom. 

 

Návrh poslanca Ing. Miloslava Jošta  na prijatie uznesenia v znení: 

      MZ MČ Bratislava-Rača  

žiada 

starostu MČ Bratislava-Rača o vypracovanie informácie o možnosti spracovania     

územného plánu zóny v centrálnej časti Rače. 

        UZN 251/13/12/16/P   

Hlasovanie č. 26 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

 

26.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončil.  

 

V Bratislave, 20. decembra 2016 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                 starosta  

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


