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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 23.05.2017 

uznesenie č. 294 - 313 

 

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 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Mgr. Mário Khandl 

Miloš Máťúš 

Mgr. Monika Luknárová 

PaedDr. Jozef Bratina 

Cyril Sekerka 

 

 

 

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

 Rokovanie o tomto bode otvoril 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. 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 
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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 

 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

        UZN 294/23/05/17/P  
 

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 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 
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         návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Mário Khandl 

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

   

UZN 295/23/05/17/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. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača               

 zo dňa 11. 04. 2017 

        UZN 296/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

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  

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

Materiál uviedol Mgr. Ján Kocsis, veliteľ OS MsP BA Nové Mesto. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval za správu a položil 

otázku ohľadne prerozdelenia policajtov v rámci rajónov celej OS MsP Bratislava Nové 

Mesto a či na základe požiadaviek z MČ je intenzívnejšie monitorovaná oblasť okolo 

ZŠ Plickova, kde sa pohybuje neprispôsobivá mládež.  

Mgr. Ján Kocsis, veliteľ OS MsP BA Nové Mesto, odpovedal, že v MČ Bratislava-Rača 

sú ustanovení 3 okrskári, ktorí majú hodinový týždenný pracovný úväzok + 

bezodkladne riešia nahlasované priestupky.  

 

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

 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 
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Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

berie na vedomie 

Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

 

  UZN 297/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

 

5.  Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informácie ohľadne 

hospodárenia združenia JURAVA.  

 

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

 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016.   

    UZN 298/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        14                         0                     0 0 

 

 

6.    Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016.  

 Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu MČ za rok 2016.   

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

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

Stanovisko uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka 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  

 

 

a)      berie na vedomie 

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2016 

 

b)      berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2016 

Mestskej časti Bratislava-Rača 

 

c)      schvaľuje  

záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016  

bez výhrad 

d)       schvaľuje 

1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 6.997,01 € zistený podľa 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a  zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý sa upravuje o 

nevyčerpané účelové dotácie z roku 2016 v sume 60.592,00 € na schodok vo výške -

53.594,99 € 

2.  vysporiadanie upraveného výsledku z bežného a kapitálového hospodárenia vo 

výške -53.594,99 € z finančných operácií 

3. pridelenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 12.628,01 € do fondov 

nasledovne: 

- Rezervný fond v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p vo 

výške 1.263,00 € 

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových 

pravidiel“ vo výške 11.365,01 €. 

 

                  UZN 299/23/05/17/P 

 

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        14                         0                    0 0 

 

 

7. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.3.2017 

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: 

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 

 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 

31.03.2017. 

 

                   UZN 300/23/05/17/P 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        14                         0                    0 0 

 

 

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 

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. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o prehodnotenie 

výdavkov v súvislosti s výdavkami na detské ihrisko na MŠ Barónka. 

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že na základe 

dobropisov z Račianskej teplárenskej, a.s., ktoré prišli na MČ, plánuje sa použitie 

financií na dofinancovanie detského ihriska na MŠ Barónka.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o vysvetlenie 

poníženia výdavkov na oddelení čistoty.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, odpovedala, že poníženie 

výdavkov súvisí s presunom výdavkov na mzdy dvoch zamestnancov z oddelenia 

čistoty na oddelenie vnútornej správy v súvislosti s ostatnou novelou Organizačného 

poriadku.   

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informáciu ohľadne 

najväčších kapitálových výdavkov na obdobie tohto roka a ich súčasný stav.   

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, upresnila stav všetkých 

rozbehnutých plánovaných výdavkov a s tým súvisiace VO v rámci projektov MČ 

Bratislava-Rača.   

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, podal informáciu ku stavu realizácie 

okružnej križovatky Detvianska-Rustaveliho a uviedol, že sa podarilo zaangažovať na 

100% hlavné mesto, keďže uvedená križovatka je majetkom mesta, ale tento rok 

pravdepodobne nedôjde k realizácii uvedeného kruhového objazdu.  

 

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

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

  

úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 

11,298.903,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,298.903,- €. 

  UZN 301/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 8 

    

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                         14                         0                       0   0 

 

 

9. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované 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: 

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

kolegov o schválenie uvedeného VZN a podotkla, že uvedené VZN odráža skvelú 

sociálnu politiku, ktorú robí MČ voči svojim občanom (deti, seniori).  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol názor, že podľa neho 

sa sociálna politika zhoršuje, či už na úrovni štátu, alebo na úrovni obce.  

 

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

návrh uznesenia.  

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

a) ruší 

 

uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. 156/12/07/P zo dňa 14.12.2007 o zmene platby 

za pobyt detí v detských jasliach na Tbiliskej ul. 

 

b) schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 o spôsobe 

určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača v predloženom znení. 

 

       UZN 302/23/05/17/P 
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Hlasovanie č. 9          

   

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                         13                         1                       0        0 

 

   

10.  Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 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: 

V diskusii vystúpili: 

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

sociálna komisia sa niekoľko krát zaoberala problémom dĺžky nájomnej doby 

v nájomných bytoch a dospeli k záveru, že podporia návrh dĺžky nájomného vzťahu na 

1 rok s možnosťou predlžovania, s tým ale, že podmienky na jej predĺženie sú tak 

náročné, že málo žiadateľov im môže vyhovieť. Čo znamená, že nájomca musí 

preukázať splnenie množstva podmienok na jej vyhovenie a vynaložiť maximálnu 

snahu zadovážiť si svoje vlastné bývanie.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o podporu 

uvedeného materiálu, ale uviedla, že uvedené VZN nerieši sociálnu ani bytovú politiku 

v našej MČ a samotný výber žiadateľov o sociálny byt je veľmi komplikovaný. Je 

potrebné sa uvedenou problematikou zaoberať intenzívnejšie.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril nesúhlas s kolegyňami 

a s uvedeným VZN zásadne nesúhlasí.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že uvedené VZN 

je nadstavené tak, že nájomníkom dáva aspoň ako takú nádej na nové bývanie.  

 

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. 4/2017, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2012 

o nájme bytov v predloženom znení. 

         UZN 303/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

14                        12                         1                    1 0 
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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 

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 

odpredaj pozemku reg. „E“ KN parc. č. 979/1 v k.ú. Rača o celkovej výmere 52 m2, 

v prospech Ing. Miroslav Reťkovský – MiRe, Žatevná 3278/14, 841 01 Bratislava, IČO: 

11 814 896, 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 za cenu 117 €/m2, 

z dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2017, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

        UZN 304/23/05/17/P 

 

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 15  15 0 0 0 

 

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  

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  
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schvaľuje 

prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 v k.ú. Rača vo výmere 6 m2 v prospech 

spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, 

IČO: 31 384 421, 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 

prenájmu pozemku pod stavbou žiadateľa, za účelom prevádzkovania novinového 

stánku, za nasledovných podmienok: 

- dobu nájmu neurčitá, 

- cena 150 €/m2/rok, spolu 900 €/rok, 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 30.06.2017. 

     V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

                UZN 305/23/05/17/P 

 

       Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 15 0 0 0 

 

 

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 Zb. 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 diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

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

návrh uznesenia.  

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov č. 251, 252 a 253 o celkovej výmere 40,06 m2 v 

zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6 v prospech Slovenskej komory fyzioterapeutov, 

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 42 132 321, 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, za účelom poskytovania podporných služieb spojených s 

výkonom činnosti členov SKF, za podmienok: 

- cena: 52 €/ m2/rok 
- výmera: 40,06 m2 

- prenájom ročne: 2 083,12 € 

- na dobu: neurčitú 

- úhrada energií a služieb spojených s prenájmom 
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- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2017. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2017, toto uznesenie stratí  

platnosť. 

 

     UZN 306/23/05/17/P 

 

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 15 0 0 0 

 

 

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 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

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

návrh uznesenia.  

 

Uznesenie  

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

prenájom kancelárskeho priestoru na 1. poschodí v administratívnej budove na 

Hečkovej 5 vo výmere 16,20 m2 a spoločného priestoru (chodba, WC) vo výmere 8 m2 

v prospech neziskovej organizácie OSMIJANKO so sídlom na Hruškovej ul. 25, 831 06 

Bratislava, IČO: 36077381, 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, za 

podmienok: 

-  cena 10 €/m2/rok za kancelársky priestor o výmere 16,20 m2 

-  úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby  

-  doba neurčitá 

-  nájomná zmluva bude podpísaná do 30.06.2017, 

z dôvodu poskytovania služieb zameraných na stimulovanie a rozvoj čítania a literárnej 

gramotnosti detí na prvom stupni základných škôl. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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     UZN 307/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 14  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 15 0 0 0 

 

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 

 

 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, uviedol, že materiál je pripravený 

v znení odpredať, aby sa raz a navždy vyriešil problém nových obyvateľov bytov 

v dotknutých bytových domoch, ako varianta prenajať uvedené pozemky.  

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

jej nepáči, že sa rieši vysporiadanie iba časti pozemkov pod bytovými domami a nie 

vysporiadanie všetkých doposiaľ nevysporiadaných pozemkov. Položila otázku, ako 

a kedy sa budú riešiť ostatné pozemky. Taktiež nesúhlasí, aby súčasťou predaja bol aj 

pozemok pod kontajnerovým stojiskom. A podáva návrh na zmenu uznesenia, kde 

uvedenú parcelu žiada vylúčiť. Taktiež vyjadrila svoj názor na celú „kauzu“ parku a 8 

podlažnej budovy. Položila otázku, prečo pán starosta nepožiadal developera o zmenu 

stavby pred dokončením, z bytového domu na park.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že spoločnosť 

INTERCOM Development s.r.o. predala na základe zmluvy spoločnosti RETKINS 

s.r.o. uvedený projekt na výstavbu 8 poschodovej budovy a vyzýva, aby uvedená 

zmluva bola preskúmaná.  

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

spôsobom sa plánuje riešenie vysporiadania ďalších nevysporiadaných pozemkov, ktoré 

sú pod ostatnými budovami. Či bolo započaté nejaké rokovanie. Súčasne navrhuje 

zvýšenie kúpnej ceny na 250,- Eur/m2. Žiada doplniť uznesenie o písmeno b).  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že si oba návrhy osvojuje.  

Odpovedal na otázku p. Dobrotkovej, že v súčasnej dobe sa riešia iba pozemky 

spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., lebo táto spoločnosť požiadala 

o odkúpenie a pozemky, ktoré sú pod stavbami spoločnosti RETKINS s.r.o., uvedená 

spoločnosť ich zatiaľ nechce riešiť odkúpením. Dnes sa rieši iba predaj pozemkov pod 

stavbami INTERCOM Development s.r.o. raz a navždy vyriešiť tento problém.  

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

veľké úsilie, aby namiesto budovy bol postavený park, čo sa ale zdalo pre niektorú 

skupinu ľudí nevýhodné a tak k výstavbe parku neprišlo.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, bude dnes rád ak sa 

vyrieši predajom pozemkov situácia pod bytovými jednotkami nových vlastníkov 

a obyvateľov Rače.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, nerozumie prečo pani Dobrotková 

nesúhlasí s predajom pozemku pod kontajnerovým stojiskom, naopak bol by rád, ak by 

sa uvedený pozemok vysporiadal.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že chyba nastala 

prvotným predajom pozemkov na Radničnom námestí.  
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Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pôvodný návrh 

Radničného námestia vyzeral úplne inak, kde bolo o polovicu menej bytov. Taktiež 

požiadal poslancov, aby dnes hlasovali za odpredaj uvedených pozemkov.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, doplnil ešte informáciu, že 

predajom pozemkov na Radničnom námestí v minulosti bolo umožnené zafinancovať 

rekonštrukciu Nemeckého kultúrneho domu.  

 

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

p. Marčan, vyjadril svoj názor na celkovú situáciu okolo Radničného námestia, najviac 

ho trápi parkovanie v uvedenej lokalite.  

p. Omasta, prišiel požiadať ako nový obyvateľ a zástupca majiteľov bytov na 

Radničnom námestí, aby dnes poslanci MZ schválili odpredaj pozemkov a tak vyriešili 

ich vysporiadanie.  

p. Štulrajter, prišiel a položil otázky ohľadne zámeny pozemkov Radničného námestia 

a vyjadril svoj názor ohľadne uvedenej zámeny. 

p. Kotešovský, chce vedieť, kedy a akým spôsobom sa budú riešiť pozemky pod 

stavbami Rača Gate. 

p. Ščibrány, uviedol svoj názor na odpredaj pozemkov pod stavbami spoločnosti 

INTERCOM Development s.r.o. a Retkins, s.r.o. 

  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol opätovne, že snaha zo 

strany starostu, aj z jeho strany, aby bol vybudovaný park bola maximálna.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal na otázky obyvateľov 

a uviedol opätovne, že si osvojuje návrh na zmenu uznesenia p. Drotována.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, sleduje zo všetkých 

strán situáciu ohľadne zámeny pozemkov a je taktiež za predaj uvedených pozemkov 

a uviedla, že do budúcna bude potrebné vyvarovať sa, aby sa podobná situácia 

neopakovala.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že jediný kto môže 

za to, že nebudeme mať v Rači park je samotný developer, on sľuboval park pre 

obyvateľov a kupujúcich bytov v uvedenej lokalite.  

 

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

návrh na zmenu uznesenia p. Milady Dobrotkovej.   

 

Návrh p. poslankyne p. Milady Dobrotkovej na zmenu uznesenia: 

- vylúčiť z návrhu uznesenia parcelu č. 674/240 LV 9586 vedené ako kontajnerové 

 stojisko k SO 101 

 

Hlasovanie č. 15    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 3 4 8 0 

    

      Návrh na zmenu uznesenia nebol schválený. 
 

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

návrh uznesenia.  
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   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

a)      schvaľuje 

 

       prevod pozemkov registra „C“ KN  

 parc. č. výmera m2 druh pozemku LV nachádza sa 

1. 674/46 5 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 107 

2. 674/49 5 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 107 

3. 674/50 18 zastavaná plocha a nádvorie 9856 podzemná garáž 

4. 674/56 11 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 101 

5. 674/145 8 zastavaná plocha a nádvorie 9856 parkovacie miesto 

6. 674/146 13 zastavaná plocha a nádvorie 9856 parkovacie miesto 

7. 674/208 16 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 102 

8. 674/209 473 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 105 

9. 674/210 21 ostatná plocha 9856 okapový chodník 

10. 674/213 7 zastavaná plocha a nádvorie 9856 pod bytovým domom SO 103 

11. 674/240 7 ostatná plocha 9586 kontajner. stojisko k SO 101 

12. 674/242 24 ostatná plocha 9586 okapový chodník 

13. 1025/12 23 zastavaná plocha a nádvorie 1 kontajner. stojisko k SO  105 

 Spolu: 631      

 

v k.ú. Rača za cenu 250,00 €/m2 v prospech INTERCOM Development, s.r.o., 

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 866 110 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

vysporiadania vlastníckych vzťahov pod stavbami za podmienok: 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2017, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy, 

- kupujúci predmet kúpy bezodplatne prevedie do vlastníctva vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov v bytovom dome, ku ktorému prevádzané pozemky prináležia, 

a to v lehote do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného 

úradu Bratislava – katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu 

kúpy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.  

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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b)      žiada  

 

starostu rokovať o odpredaji alebo dlhodobom prenájme všetkých ostávajúcich 

problematických pozemkov v predmetnom území bez ohľadu na osobu vlastníka 

nehnuteľnosti postavenej na týchto pozemkoch. 

 

  UZN 308/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 16    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 15 0 0 0 

 

 

22.  18,00 hod – Petícia za odstránenie značky „Obytná zóna“ 

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

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

 

 Diskusia: 

 Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, podala návrh 

na zmenu uznesenia.  

 Dagmar Kramplová, osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s org. 

verejnej správy, vyjadrila svoj názor, ale aj názor zastupujúcich obyvateľov, že 

nesúhlasí s umiestnením značky „Obytná zóna“ v danej lokalite, ktorá sťažuje život 

obyvateľom a návštevníkom Zvončekovej ulice a žiadajú značku „Obytná zóna“ 

odstrániť.  

 Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že dá vypracovať projekt 

organizácie dopravy na tejto ulici, aby sa situácia vyriešila k spokojnosti väčšiny 

obyvateľov.   

 Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedol, aby bol 

pripravený projekt uvedenej zóny.   

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

o uvedenej petícii by malo byť iba, že ju poslanci vezmú na vedomie.  

 

Hlasovanie č. 17 o udelení slova p. Pažitnému, obyvateľovi MČ Bratislava-Rača 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

 p. Pažitný, obyvateľ Zvončekovej ulice, je za to, aby na prvom mieste bola bezpečnosť 

všetkých obyvateľov a návštevníkov, a tak nesúhlasí s odstránením značky.  

 

Hlasovanie č. 18 o udelení slova p. Krištofovi, obyvateľovi MČ Bratislava-Rača 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

 p. Krištof, taktiež je to jeden z obyvateľov, ktorý je za odstránenie značky a citlivo 

vníma situáciu na uvedenej ulici, ktorá sa začala vyostrovať vo februári tohto roka.  

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

návrh na zmenu uznesenia v bode 3 p. Milady Dobrotkovej  
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Návrh p. poslankyne p. Milady Dobrotkovej na zmenu uznesenia v bode 3:  

Text bodu 3. zmeniť na znenie: 

- žiada starostu, aby MZ podal informáciu o návrhu riešenia požiadavky obyvateľov 

vyjadrenej v Petícii za odstránenie dopravnej značky „Obytná zóna“, ktorý bude 

riešiť oprávnené požiadavky obyvateľov na užívanie komunikácie Zvončeková ul., 

na parkovanie popri pravom okraji cesty v časti a v smere od Podkarpatskej ul. po 

Potočnú bez obmedzení.  

          
Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

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

návrh uznesenia.   

 

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 17.03.2017 

doručená petícia pod názvom „Petícia za odstránenie značky Obytná zóna (IP28a) 

umiestnenej na ulici Zvončeková“ (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. 4668/2017, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil 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. 

 

2. berie na vedomie 

 

Petíciu za odstránenie značky „Obytná zóna“. 

3. žiada starostu, 

 

aby MZ podal informáciu o návrhu riešenia požiadavky obyvateľov vyjadrenej v Petícii 

za odstránenie dopravnej značky „Obytná zóna“, ktorý bude riešiť oprávnené 

požiadavky obyvateľov na užívanie komunikácie Zvončeková ul., na parkovanie popri 

pravom okraji cesty v časti a v smere od Podkarpatskej ul. po Potočnú ul. bez 

obmedzení.  

          UZN 309/23/05/17/P 

Hlasovanie č. 20    
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

16.  Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon 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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

 

   Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  

       nesúhlasí 

s Návrhom zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“, 

marec 2017  

         UZN 310/23/05/17/P 
 

Hlasovanie č. 21  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 8 1 2 0 

 

 

17.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. 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: 

V diskusii vystúpili: 

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

kontroly financií a platenia poplatkov za užívanie ubytovne na Kadnárovej ulici.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že je vo finálnej 

fáze príprava materiálu pre poslancov, ktorý bude plne informovať o stave využívania 

ubytovne a o všetkých súvisiacich finančných operáciách. Materiál bude predložený na 

najbližšie rokovanie finančnej komisie.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, návrh na doplnenie 

kontroly si osvojila. 

 

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

 

 Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  
 

 

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

2017 

II. poveruje 
 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017 

         UZN 311/23/05/17/P 
 

Hlasovanie č. 22 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

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 prešetrenia sťažností voči voleným 

funkcionárom samosprávy – ústna informácia 

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

  Materiál uviedla Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača 

a predsedkyňa komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrenia sťažností 

voči voleným funkcionárom samosprávy. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala do budúcna 

o zabezpečenie vydania potvrdenia, že poslanci odovzdali do podateľne MČ oznámenia 

podľa zákona.  

 

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

 

 Uznesenie  

                                   MZ MČ Bratislava-Rača  

       

berie na vedomie  
 

informáciu o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. 

z. a zákona č. 545/2005 Z. z.  

        UZN 312/23/05/17/P 
 

Hlasovanie č. 24    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

19.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov  
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 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  

       

berie na vedomie  
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 11.04.2017 

 

         UZN 313/23/05/17/P 
Hlasovanie č. 23    

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

 

21.  Interpelácie   

 

 p. Sekerka  

 - Žiada o informáciu o prípadných zmenách vlastníckych vzťahov „bývalého 

 vojenského hotela“  na Šajbách,  

 - Žiada o informáciu o prípadných zmenách vlastníckych vzťahov budov v areáli 

„bývalého podniku Matador“,  

      - Žiada o preverenie zabezpečenia ochrany obyvateľstva v prípade ekologickej 

havárie v spolupráci so ŽSR, 

  p. Andráš -  Odstránenie dopravnej značky z chodníka na Hubeného ul. 20-22. 

 

 

22. Rôzne 

 

Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:  

- v uplynulých týždňoch prebehli v našej MČ zápisy do základných a materských škôl 

- do I. ročníkov ZŠ bolo zapísaných 259 detí, z toho 208 z našej MČ – momentálne beží 

obdobie na vydávanie rozhodnutí, riešia sa žiadosti o odklady, následne budú známe 

definitívne čísla o počte prijatých prvákov 

- do materských škôl bolo podaných 680 žiadostí o prijatie, po vyčistení duplicít (čiže 

niekoľko násobne podaných žiadostí na jedno dieťa do rôznych škôlok) bol počet 

žiadostí 378. K 18.05.2017 bolo prijatých do MŠ 257 detí, neprijatých 121. Tento počet 

sa bude ešte meniť v závislosti od skutočného nástupu detí do MŠ, vyriešení odkladov 

povinnej školskej dochádzky a pod. 

- počas letných prerušení prevádzky škôl a škôlok sa budú vykonávať rôzne práce - 

rekonštrukcia vzduchotechniky v ZŠS v MŠ Gelnická 34 a ZŠ s MŠ J Hubeného 25, 

maľovanie MŠ Cyprichova 74, časti priestorov v  MŠ Plickova 16, MŠ Gelnická 34, 
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MŠ Tbiliská 2, výmena podlahovej krytiny v časti priestorov MŠ Tbiliská 2 (nebolo to 

predmetom rekonštrukcie MŠ), Rekonštrukcia jedálne MŠ Barónka 17 (nebolo to 

predmetom rekonštrukcie MŠ). 

- prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu a dodávku technológie v MŠ ul. Pri 

Šajbách, na rekonštrukciu budúcej MŠ Novohorská ul., rekonštrukciu strechy na 

zdravotnom stredisku Tbiliská ul. 

Ing. Miloš Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, predostrel návrh, aby sa na základe 

v komisii prerokovaných vytypovaných oblastí na prípadné vyhotovenie územných 

plánov zóny v centrálnej Rači a na základe doteraz čerpaných financií vo výške cca 

21.000,- euro na už spracovávané UPN Z, začalo obstarávať viac zón.  Taktiež uviedol, 

že na základe podnetu rodičov by uvítal, aby fungoval centrálny systém podávania 

prihlášok do materských škôl, ako je tomu tak v MČ Bratislava-Ružinov.  

Mgr. Angelika Bezděková, vedúca školského úradu, odpovedala, že v Ružinove 

prevdepodobne zbiera 1 riaditeľka prihlášky do MŠ viacerých škôlok, pretože 

v uvedenej MČ sú MŠ elokované pracoviská, (viacero MŠ s jednou riaditeľkou). V Rači 

nemáme materské školy s elokovanými pracoviskami. O detailnom spôsobe prijímania 

prihlášok sa vedúca odd. školského úradu bude informovať na školskom úrade 

v Ružinove. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informáciu, 

v akom stave je príprava rekonštrukcie strediska čistoty na Záhumeniciach.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o riešenie 

situácie fungovania pošty v Rači, ktorá je v poslednom období preplnená obyvateľmi.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, oboznámil pani Gelingerovú, že 

fungovanie pošty je spôsobené náročnejším obdobím, pošta je samostatne fungujúci 

subjekt a v uvedenom obdobní neuvažuje o rozšírení.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že má informáciu, 

že pošta má problém nájsť zamestnancov, aj brigádnikov.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, na margo pošty uviedol, že 

pošta neslúži len na doručenie pošty, ale je aj miestom na vybavenie výpisov z OR, 

kamenným miestom mobilného operátora a iných vecí.  

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

stavebného úradu za doriešenie vzniknutej situácie s rekonštrukciou bývalej školy na 

Alstrovej ulici. Položila otázku v súvislosti s odpredajom pozemkov Villa Vino Rača, 

kedy bude materiál prejednávaný.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že materiál bude 

zaradený do programu na ďalšie zastupiteľstvo v júli.  

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

otázku, v akom štádiu je príprava rekonštrukcie detského ihriska na Hubeného ulici.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, odpovedala, že v priebehu 

dvoch týždňov bude spustené verejné obstarávanie na uvedené ihrisko. 

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

vyzerá s úpravou chodníkov v Krasňanoch a ako to bude tento rok s kosením pozemkov, 

ktoré tento rok neboli pokosené, ale v uplynulých obdobiach ich MČ kosila pravidelne.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že chodníky sa tento 

rok budú kompletne v celej dĺžke rekonštruovať na Cyprichovej ulici a Kadnárová ulica 

sa bude rekonštruovať od Vrbenského ulice po Peknú cestu.  
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Čo sa kosenia týka, všetky pozemky MČ sú pokosené, magistrátne pozemky, tam sa 

žiadalo o zverenie pozemkov, ale nedošlo k dohode a tak sú pokosené iba popri 

chodníku, ostatná časť slúži hmyzu a včelám, po vzore z Karlovej Vsi. Ale 

pravdepodobne budú zaradené do druhého kosenia.   

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal na základe výzvy 

občanov o zverejnenie dokumentácie kruhového objazdu na Detvianskej ulici.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že kompletná 

dokumentácia bola odovzdaná GIB-u. Ale pokúsime sa zohnať aspoň základný výkres.  

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, posunul 

informáciu o vzniku novo-vzniknutých čiernych parkovacích miestach v časti 

Krasňany, ktoré momentálne vlastník ponúka na prenájom.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že boli tam zamestnanci 

nášho stavebného úradu, rieši sa to.  

 

23.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 25. mája 2017 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                 prednostka 


