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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 28.02.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.  Materiál 
 

     Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 28.02.2017 
 
 
p. Gelingerová -  žiada vyvolať rokovanie so Slovenskou poštou o možnosti   
        zachovania pobočky na Dopravnej ul.,  
Odpoveď:      Rokovanie s riaditeľom úseku pobočkovej siete a retailového predaja  
Slovenskej pošty Jozefom Kissom z môjho vlastného podnetu prebehlo už 1.3. 2017. 
Stretnutie som inicioval za účelom zistenia aktuálneho stavu s prevádzkovaním pobočky 
pošty na Dopravnej ulici a ďalších zámerov pošty v tejto lokalite. Riaditeľ ma oboznámil so 
situáciou, ktorá viedla k uzatvoreniu prevádzky pošty a s analýzou  ďalšieho prevádzkovania 
Pošty Bratislava 315, ktorá preukázala, že prevádzkovanie pošty je pre nich ekonomicky 
neefektívne a rizikové z bezpečnostných dôvodov. Zároveň uviedol, že mestskej časti zašle 
ponuku na možnosti prevádzkovania náhradných služieb. 
Na základe Vašej interpelácie zo dňa 28.2.2017 sme úsek pobočkovej siete a retailového 
predaja Slovenskej pošty, a.s. oslovili aj písomne o vyjadrenie oficiálneho stanoviska. Listom 
zo dňa 16.3.2017 nám pošta zaslala ponuku na prevádzkovanie služby pošty Partner mestskou 
časťou za odplatu. Nakoľko Mestská časť Bratislava-Rača nie je zriadená na poskytovanie 
poštových služieb, nemá schválenú podnikateľskú činnosť, nie je možné tento druh služby zo 
strany mestskej časti poskytovať. Túto skutočnosť sme zástupcom Slovenskej pošty oznámili 
listom zo dňa 23.3.2017 a zároveň sme poskytli podnet na oslovenie podnikateľov, ktorí majú 
v lokalite Rendez prevádzky. 
Slovenská pošta, a. s. je naďalej podnájomcom nebytového priestoru na Dopravnej ul. 57, na 
základe platnej Zmluvy o podnájme č. 11/2016, v ktorej do 30.11.2016 poskytovala svoje 
služby. Všetky pohľadávky má uhradené. 
Ďalšiu iniciatívu a kroky Slovenskej pošty budeme sledovať a následne Vás  s nimi 
oboznámime. 
Odpoveď vypracovala:  Ing. J. Pešková, dňa 27.03.2017 

 
p. Gelingerová -  žiada o informáciu o zmenách na pozemku vedľa Policajnej   
       akadémie (úprava pozemku, zvýšený pohyb mechanizmov), 
Odpoveď:           Na základe dotazov občanov žiadate o informáciu, aké zmeny sa udiali na 
pozemkoch vedľa Policajnej akadémie v Bratislave Východné, pôvodne investičný zámer 
Triangel. Dôvod – zvýšený pohyb mechanizmov a prebiehajúca úprava pozemku. 
Na pozemkoch C-KN parc. č. 4784/143, 4784/144 a 4784/260, k.ú. Rača  bolo  na stavbu:  
„Polyfunkčný komplex Triangel, Bratislava - Rača, Pri Šajbách“  vydané Mestskou časťou  
Bratislava–Rača  územné rozhodnutie č.j. SU-1787/2007/Tr-ÚR zo dňa 27.7.2007, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť  dňa 25.8.2007, pre stavebníka SLOVAK-SOL, spol. s r.o., Opavská 
26, 831 01 Bratislava a na časť 1.etapy novostavby „Polyfunkčný komplex Triangel, 
Bratislava – Rača, Pri Šajbách - SO 01 Polyfunkčný objekt A“ vrátane prípojok 
inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 4784/144, k.ú. Rača bolo dňa 4.3.2008 vydané 
stavebné povolenie č.j. SÚ-3341/2008/2553/2007/PR, ktoré nadobudlo právoplatnosť  dňa 
06.03.2008. 
V súčasnosti  vlastníkom pozemkov C-KN parc. č. 4784/143, 4784/144 a 4784/260, k.ú. Rača 
je spoločnosť B.D. Rača s.r.o., LV č. 9725 . 
Nový vlastník informoval mestskú časť, že má v pláne vyčistiť a upraviť predmetné pozemky 
a spracováva projektovú dokumentáciu na úpravu pôvodného projektu. 
Odpoveď vypracovala: Ing. arch. I. Virsíková, dňa 15.03.2017 
 
 
 



 
p. Antalová Plavuchová - žiada o zverejnenie informácií o ubytovni na  Kadnárovej ul. na 
            webovej stránke,  
          - žiada informáciu o využívaní priestorov v KS Žarnovická,  
                       návštevnosť knižnice.  
Odpoveď:                     
- Naša ubytovňa na Kadnárovej 94 a 100 je ubytovňa sociálneho charakteru. Nie je to bežná 
turistická ubytovňa, kde by sme mohli poskytovať  jednorázové ubytovanie turistom. 
Charakter ubytovne stanovuje jej štatút, ktorý určuje, komu bude prechodné ubytovanie 
poskytnuté. V zmysle štatútu ubytovne je podľa čl.1, ods. 1 stanovené: „ Ubytovacie 
zariadenie Ubytovňa Kadnárova sa zriaďuje ako zariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača za 
účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľov“, pričom čl.3, 
ods. 1 presne určuje cieľovú skupinu obyvateľov, cit.: 
„ (1) Ubytovňa poskytuje prechodné ubytovanie 
a)rodinám s maloletými deťmi a osamelým rodičom s deťmi bez zabezpečenia bývania 
prednostne s trvalým pobytom v MČ BA-Rača 
b)odchovancom detských domovov po ukončení ústavnej starostlivosti (max do 35 roku veku) 
c)osobám a rodinám, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov, napr. §3 
ods4 Z 369/1990 a nasl. o obecnom zriadení náhla núdza ... 
d)zamestnancom MČ BA Rača 
e) osobám pracujúcim v MČ BA-Rača a meste BA. 
f)nájomcovi obecného bytu zvereného do správy MČ BA-Rača, ktorého nájom sa ukončil 
výpoveďou zo strany prenajímateľa s povinnosťou poskytnutia bytovej náhrady.“ 
Na základe uvedených skutočností ubytovňa nie je kategóriou ubytovacích zariadení na 
základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
a vykonávacej vyhlášky č.277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na 
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 
Následne to potvrdzuje aj všeobecne záväzné nariadenie  hlavného mesta Slovenskej 
republiky č. 8/2016 o dani za ubytovanie, kde typ našej ubytovne nie je zaradený do tejto 
skupiny povinných. 
To všetko sú dôvody, prečo Vami požadované zverejnenie údajov nie je možné. 
 
- V kultúrnom stredisku Žarnovická sídli knižnica, priestory využíva Denné centrum seniorov 
Rača a ostatné priestory strediska slúžia na drobnú klubovú činnosť ( Klub paličkovanej 
čipky, Patchworkársky cech, výučba jogy, záhradkári, kurzy angličtiny, pripravuje sa 
hrnčiarsky kurz ), prípadne krátkodobý prenájom. Stály prenájom majú PRO – SAT s.r.o, 
Mgr. Martina Kubicová – MANA, EduLienka n.o. a Patchworkársky cech . Mestská časť 
v týchto priestoroch prevádzkuje výtvarný krúžok pre deti a klub matiek s deťmi.  
Voľné ostávajú priestory č. 10 o výmere 42,93 m2, ktoré sú ponúkané na prenájom formou 
obchodnej verejnej súťaže.  
 
Harmonogram aktivít v KS Žarnovická: 
PO:    Kurz angličtiny  
          Klub matiek s deťmi 
          Výtvarný krúžok pre deti 
          Klub seniorov Rača  
UT:    Kurz angličtiny 
          Klub matiek s deťmi 
          Výtvarný krúžok pre deti 
ST:    Kurz angličtiny 
          Klub matiek s deťmi 
          Výtvarný krúžok pre deti 
          Klub paličkovanej čipky 
          Joga  



ŠT:    Kurz angličtiny 
          Klub matiek s deťmi 
          Joga 
          Klub seniorov Rača  
PI:     Kurz angličtiny 
          Klub matiek s deťmi 
SO:    Patchworkársky cech. 
 
Personálne stredisko zabezpečuje jedna správkyňa a knižnicu jedna knihovníčka.  
Miestna knižnica Rača, ktorá sídli v KS Žarnovická eviduje za uplynulý rok 2016 počet 
aktívnych dospelých čitateľov 288 a detských aktívnych čitateľov 106, ktorí služby knižnice 
využili celkom 1991 krát. Nových čitateľov sa zapísalo 44 dospelých a 39 detí. 
Odpoveď vypracovali: Ing. V. Denko, Ing. T. Ratkovská,  dňa 21.03.2017 
 
 


