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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 11. 04. 2017 
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2. Materiál 

 
UZN 274/11/04/17/P 

Návrh na doplnenie člena do stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve a do Rady 
školy 
MZ M Č Bratislava-Rača  

schvaľuje 
a/ odvolanie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva – odborníka z radov obyvateľov PaedDr. Jozefa Bratinu,  
 
b/ doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 
poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu, 
 
c/ doplnenie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu, 
 
d/ doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 
poslanca Ing. Miloslava Jošta, 
 
e/ delegovanie PaedDr. Jozefa Bratinu ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 
Materskej škole Cyprichova 74 a za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského, 
Hubeného 25.   
Plnenie: Menovaní poslanci začali pracovať v príslušných komisiách  

          
      UZN 277/11/04/17/P 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017 
z ...........  2017 o zriadení  Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava 
MZ M Č Bratislava-Rača 

 schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2017 o zriadení Materskej 
školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava 

 Plnenie: VZN č. 2/2017 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 
05.05.2017 vstúpilo do platnosti.          

 
      UZN 278/11/04/17/P 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť životné prostredie 
MZ M Č Bratislava-Rača 

 schvaľuje 
dotácie pre nasledovné organizácie:  
 OZ Priatelia Rače                                                      vo výške                    450,00 €  
     na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva 
  Krasňanko, o.z.                                                                vo  výške                 1000,00 € 
     na zveľadenie priestoru záhrady  

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

 
    UZN 279/11/04/17/P 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť sociálne veci 
MZ M Č Bratislava-Rača 
 schvaľuje 
dotácie pre nasledovné organizácie: 

Občianske združenie STOPA Slovensko                500,- € 
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Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                    500,- € 
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany        350,- € 
Odyseus, občianske združenie                    550,- € 
Ateliér Šikula, občianske združenie                             600,- € 
Literárny klub Rača, občianske združenie                           500,- € 
Raná starostlivosť, n.o.                              500,- € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom poskytnuté.   
 
UZN 280/11/04/17/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť školstvo 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
      schvaľuje  

dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

1. Občianske združenie Varianty vo výške          400,00 €  
 na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove a v náročných 
 životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 
 2. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške  500,00 €  
 na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25) 
 3. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške  500,00 €  
 na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 

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

        
        UZN 281/11/04/17/P 

  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúra 
        MZ MČ Bratislava-Rača  
      schvaľuje  

 dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

Hudbou k srdcu,  OZ vo výške      700 € 
Bratislavské združenie country a dobových tancov 
Saltarello, OZ vo výške       700 € 
Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške   650 € 
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške     500 € 
AD – ae, OZ vo výške        500 € 
 
Asociácia pre vedu a mládež vo výške     500 € 
OZ Rodinné centrum Ráčik vo výške      400 € 

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

 
      UZN 282/11/04/17/P         

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť šport   
MZ M Č Bratislava-Rača  
      schvaľuje  

      dotácie pre nasledovné organizácie: 
 TJ REAL RENDEZ - vo výške         500,- €  

LEONIDAS – vo výške          800,- € 
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA – vo výške    1.000,- € 
ŠK Krasňany – vo výške           4.000,- € 
Klub priateľov futbalu KENGURA – vo výške                      10.000,- € 
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Futbalový klub Rača– vo výške      9.000,- € 
Združenie priateľov tanca HαT – vo výške     2.000,- € 
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške      800,- € 
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške    1.200,- € 
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške     1.200,- € 
Športový klub Račišdorf  – vo výške          450,- € 

       Občianske združenie Mládež ulice  - vo výške   1.400,- € 
SLOVAN BRATISLAVA KARATE  - vo výške         500,- € 
Športový klub Hurikán Bratislava  - vo výške         500,- € 
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške     1.500,- € 

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

 
UZN 283/11/04/17/P 

  Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
      schvaľuje 

predaj pozemku parc. č. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača, 
zapísanom na LV 400 za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka Závodského a Ruth 
Závodskej, rod. Ferenčíkovej, bytom Hruškova 2/a, 831 06 Bratislava, 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 z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve 
žiadateľa za podmienok: 
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.06.2017, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí 
platnosť. 
Plnenie: Na Magistrát hl. m. SR Bratislava, bola zaslaná žiadosť o predchádzajúci 
súhlas primátora.         
 

 UZN 284/11/04/17/P 
Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti 
Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu zverenia 
časti pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
MZ M Č Bratislava-Rača 
       súhlasí 
s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku 
registra „E“ parc. č. 1497/9, k.ú. Rača do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy 
z dôvodu zverenia do správy MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo 
nám. 3, 811 02 Bratislava, IČO:17 330 190, ktoré má zámer dobudovať dom smútku 
s možnosťou poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych a pohrebných služieb 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača. 
Plnenie: Uznesenie bolo listom zo dňa 24.04.2017 zaslané na Magistrát hl. m. SR 
Bratislava.  
 

 UZN 285/11/04/17/P         
Návrh na predĺženie doby nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť 
parcely č. 2875/42 v k.ú Rača, 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 
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      MZ MČ Bratislava-Rača  
      schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytového priestoru - garáže na Karpatskom námestí 7-10, časť 
parc. č. 2875/42 o výmere 15,96 m2 pre Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava, 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 z dôvodu pokračovania 
nájomného vzťahu od r. 2007 za účelom plnenia služobných povinností ministerstva vnútra 
za podmienok:  

- Účel nájmu: garážovanie motorových vozidiel 
- Doba nájmu: nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú 
- Výmera garáže: 15,96 m2 
- Cena nájmu: 50,- €/mes. (37,59 €/m2/rok) t.j. 600,- €/rok.   
Plnenie: Žiadateľovi bol zaslaný návrh nájomnej zmluvy na pripomienkovanie.  
          

 UZN 286/11/04/17/P 
Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 258/28/02/17/P na predaj 
pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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 
MZ M Č Bratislava-Rača 
       schvaľuje 
zmenu uznesenia č. UZN 258/28/02/17/P zo dňa 28.02.2017 na odpredaj pozemkov registra 
„C“ parc. č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2, druh pozemku ostatná plocha, a parc. č. 
4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nasledovne:  
Slová „za cenu 200.000,- €“ sa nahrádzajú slovami „za cenu 170,- €/m2 t. j. 224.570,- €“. 
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený. 

   Plnenie: Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami,  bola zverejnená 
na webovej stránke MČ dňa 05.05.2017, kúpna cena bola uhradená.   
    
 UZN 287/11/04/17/P 
Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa            
v profile cestnej komunikácie na ul. Popolná, za účelom realizácie projektu 
„rekonštrukcia ulice Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017 
MZ M Č Bratislava-Rača  
      schvaľuje  

      prijatie daru formou pozemkov nasledovne: 
Peter Valentin a Lucia Valentin, xxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2416/24, výmera 2 m2 

BBKU 5, s.r.o., so sídlom Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, parc. č. 2421/27, výmera 7 m2, 
parc. č. 2421/28, výmera 5 m2 

Jana Brezová, xxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2421/29, výmera 12 m2, parc. č. 2421/30, 
výmera 5 m2 

      Helena Žitňanská, bytom xxxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2440/12, výmera 2 m2 
Erwin Lokere, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx a Diana Lokere, xxxxxxxxxxxxxxxx parc. č. 
1027/24, výmera 21 m2 . 
Plnenie: Čakáme na úradné overenie geometrického plánu Katastrálnym úradom. 
Návrhy darovacej zmluvy boli zaslané jednotlivým účastníkom.     
     
UZN 288/11/04/17/P 
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
pôsobnosti vykonávať funkciu procesného opatrovníka 
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      MZ MČ Bratislava-Rača  
      súhlasí 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta vykonávať funkciu procesného opatrovníka 
podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho 
súdneho poriadku. 
Plnenie: Súhlasné stanovisko s výpisom uznesenia z MZ bolo zaslané dňa 04.05.2017 
na Magistrát hl. m. SR Bratislava.         
 

UZN 291/11/04/17/P 
Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 
2021 
MZ M Č Bratislava-Rača  
      volí 
p. Dašu Hrobárovú, rod. Čapkovičová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytom 
xxxxxxxxxxxxxxx Bratislava za prísediacu Okresného súdu Bratislava III na funkčné 
obdobie rokov 2017 - 2021. 
Plnenie: Dňa 24.04.2017 bolo na Okresný súd Bratislava II doručené vyrozumenie o   
výsledku voľby prísediaceho, ktorému zároveň bolo doručené osvedčenie o zvolení.  

           
 UZN 293/11/04/17/P 
 Petícia za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ul. Popolná a za obstaranie    
územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite 
MZ M Č Bratislava-Rača  

I.       konštatuje, že 
a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Rača bola dňa 22.02.2017 

doručená petícia pod názvom „Petícia za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite 
ulica Popolná a za obstaranie územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite“ 
(ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača 
a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom      
      pod č. 3163/2017, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990   
Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením zistila skutočný stav veci, jeho súlad 
s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie, 
 

II.  berie na vedomie  
Petíciu za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ulica Popolná a za obstaranie 

 územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite, 
 

III.  vyhovuje a to tak, že: 
a) sa pripravuje  rekonštrukcia tejto ulice v časti od Rudnickej ul. po ul. Na medzi, 
b) po vysporiadaní majetkových vzťahov k pozemkom bude zabezpečené rozšírenie 

komunikácie na minimálnu prejazdnú šírku vybudovaním oporných múrikov 
s odvodňovacím žľabom, podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie, 

c) po ukončení realizácie rekonštrukcie bude zabezpečené trvalé dopravné značenie        
dopravnou značkou IP 28a – Obytná zóna. 

 
V ostávajúcich častiach petície sa nevyhovuje. 

Plnenie: Uznesenie MZ bolo zástupcovi petičného výboru zaslané listom zo dňa 
26.04.2017.          

 


