
 
 

 
 
 
STAROSTA 
Mestskej časti Bratislava-Rača 
Mgr. Peter Pilinský 

P O Z V Á N K A 
                                č.j.: 8446/1510/PR-VI/2017 
                             Bratislava,  17. máj 2017 
     Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 
 

zvolávam zasadnutie Miestneho  zastupiteľstva  MČ Bratislava-Rača, ktoré sa bude konať 
 dňa 23. mája 2017 (t.j. utorok) o 15.00 hod. v Obecnom dome, Alstrova ul. 249 

 
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. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Nové Mesto v MČ Bratislava-Rača za 

obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 
5. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016 
6. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu MČ za rok 2016 
7. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2017 
8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 
9. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne 

služby poskytované MČ Bratislava-Rača 
10. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 1/2012 o nájme bytov 
11. Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov 
12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 pod novinovým stánkom na Čachtickej ul., ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí        
v znení neskorších predpisov 

13. Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 251, 252, 253 v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 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 

14. Návrh na prenájom priestorov v administratívnej budove Hečkova 5, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

15. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12   
v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

16. Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“ 
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017 
18. Informácia o splnení  povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. a zákona            

č. 545/2005 Z. z. – informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu 
funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči 
voleným funkcionárom samosprávy  - ústna informácia 

19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  
20. Interpelácie 
21. Rôzne  

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 
22. 18,00 -  Petícia za odstránenie značky „Obytná zóna“ 
23. Záver 

 
  

 
               Mgr. Peter Pilinský , v. r. 
                 starosta 


