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1. 
 

Návrh uznesenia  
 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.05.2017 
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2.  Materiál 

 
     Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.05.2017 

 
 
p. Sekerka - Žiada o informáciu o prípadných zmenách vlastníckych vzťahov „bývalého 
   vojenského hotela“  na Šajbách 
Odpoveď:     Na základe Vašej písomnej interpelácie vo veci žiadosti o informáciu, či v roku 
2017 sa nezmenili vlastnícke vzťahy „Bývalého vojenského hotela“ na Šajbách – Rendezi 
MČ Rača kvôli možnému funkčnému využitiu (rekonštrukcii) na internát VŠ, hospic, dom 
dôchodcov atď., Vám oznamujeme, že vlastnícke vzťahy sa v roku 2017 až doteraz nemenili.  
Podľa listu vlastníctva č. 9505 (príloha 1) sú pozemky tam uvedené vo vlastníctve štátu 
a správca je Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, pri Šajbách 12, 83106 Bratislava. 
Uvedené vlastníctvo sa vzťahuje aj na vlastníctvo budov ubytovne pod súpisnými číslami 
7505 a 7518, z ktorých jedna budova súpisné číslo 7518  stojí na pozemku parcelné číslo 
4863/11 (príloha 3) o rozlohe 2100 m2.  
Druhá budova súpisné číslo 7505 stojí na pozemku parcelné číslo 4863/45 (príloha 4) 
o rozlohe 3263 m2, ku ktorému je právny vzťah uvedený na liste vlastníctva č. 10278 (príloha 
2), podľa ktorého je vlastníkom parcely spoločnosť FACTOR ASSET MANAGEMENT 
GROUP, a.s., Čelakovského 2, 81103 Bratislava.  
Listom zo dňa 4.5.2016 Miestny úrad oznámil Okresnému úradu Bratislava, odboru 
starostlivosti o životné prostredie, nezákonné umiestnenie odpadu na predmetných 
pozemkoch. Okresný úrad nariadil konanie vo veci zistenia pôvodcu odpadu. Nakoľko 
Okresný úrad nezistil pôvodcu odpadu, komunálny odpad nachádzajúci sa na predmetných 
pozemkoch musel odstrániť Miestny úrad (viď priložené rozhodnutie). Miestny úrad 
zabezpečil odstránenie komunálneho odpadu v priebehu mesiaca november roku 2016. 
V prílohe sú taktiež fotky pred vyčistením ako aj po vyčistení pozemku. Zamestnanci 
oddelenia životného prostredia vykonajú kontrolu predmetných pozemkov a v prípade, že sa 
tam odpad nachádza znova, miestny úrad zabezpečí jej odstránenie.  
Odpoveď vypracoval: Ing. V. Denko, dňa  19.06.2017 
 
p. Sekerka - Žiada o informáciu o prípadných zmenách vlastníckych vzťahov  budov 
    v areáli „bývalého podniku Matador“ 
Odpoveď:      Na základe Vašej interpelácie, v ktorej žiadate o informáciu, či v roku 2017 sa 
nezmenili vlastnícke vzťahy budov v areály bývalého podniku Matador v k.ú. Rača, žiaduca 
nutnosť vlastníka  areálu realizovať poriadok a čistotu Vám oznamujeme, že vlastnícke 
vzťahy sa v roku 2017 až doteraz nemenili.  
Podľa listu vlastníctva č. 5314 (príloha 1) sú pozemky tam uvedené a aj budovy na nich 
stojace, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, primaciálne námestie 
1, 81499 Bratislava.  
Stavby súpisné čísla 9183, 9184, 9187 a 9188 sú evidované na liste vlastníctva č. 4789 
(príloha 2). Nachádzajú sa na parcelách č.1448/2, 1448/33, 1448/7, 1448/35, 1448/32 
a 1448/6, ktorých vlastníkom je šesť súkromných spoluvlastníkov, uvedených na liste 
vlastníctva č. 4789. 
Stavby súpisné čísla 9185, 9186, 9187 a 9189 sú evidované na liste vlastníctva č. 1717 
(príloha 3). Nachádzajú sa na parcelách č.1448/25, 1448/17, 1448/18, 1448/23 a 1448/4, 
ktorých vlastníkom je HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA OBNOVA B-
HVIEZDOSLAVOVO NÁM. 8. 
Stavby súpisné čísla 9185 a 9189 sa nachádzajú aj na parcelách 1448/16, 1448/20, 1448/21 
a 1448/26, ktoré nie sú evidované na liste vlastníctva. 
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Na podnet MÚ Rača, oddelenia ŽP vykonal Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné 
prostredie ešte v roku 2016 konanie vo veci určenia pôvodcu odpadu. Keďže pôvodca odpadu 
nebol zistený a množstvo nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný 
trestný čin, musel Okresný úrad podľa § 15 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
postúpiť celú vec listom zo dňa 20.1.2017  na došetrenie Prezídiu policajného zboru, úradu 
kriminálnej polície, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej 
kriminality.  
Okresný úrad môže pokračovať v konaní až keď Prezídium policajného zboru, úrad 
kriminálnej polície, podnet uzavrie. 
Na základe Vášho podnetu budeme vybavenie uvedeného prípadu urgovať aj z pozície MÚ 
Rača.  
Odpoveď vypracoval: Ing. V. Denko, dňa  19.06.2017 
 
p. Sekerka - Žiada o preverenie zabezpečenia ochrany obyvateľstva v prípade ekologickej 
  havárie v spolupráci so ŽSR 
Odpoveď:  Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „MČ“) zabezpečuje ochranu 
obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach (ďalej len „MU“) podľa § 3c zákona o civilnej 
ochrane č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 533/2006 Z. z. o ochrane 
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok (ďalej len „NL“) v znení neskorších 
predpisov.  
      Plán ochrany obyvateľstva vychádza z analýzy územia možnosti vzniku MU. Jedným 
z faktorov ovplyvňujúcich život obyvateľov časti Východné je činnosť poskytovateľa 
dopravných služieb po dráhe  Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). Predpokladá 
niekoľko rizík s vplyvom na obyvateľstvo, ktoré môžu vzniknúť či už pôsobením prevádzky 
na dráhe, alebo vonkajšími faktormi: nehoda vlaku, únik NL počas prepravy, nehoda pri 
manipulácii, zámerne vyvolané MU. 
      ŽSR má spracovaný havarijný a traumatologický plán, ktorý definuje postupnosť sledu 
udalostí a opatrení: identifikácia  zistenia pôvodu a eliminovanie MU, nahlásenie situácie na 
stálu službu ŽSR Východné, v prípade potreby nahlásenie MU na základné a ostatné zložky 
Integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“) a námestníkovi pre krízové riadenie a 
ochranu, ktorý do príchodu záchranných zložiek (Hasičský a záchranný útvar mesta 
Bratislavy, ďalej len „HaZU“) vydáva pokyny na základné úkony. 
      Zamestnanci ŽSR a osoby prevzaté do starostlivosti sú pravidelne školené v oblasti 
civilnej ochrany o sebaochrane a vzájomnej pomoci a majú k dispozícii spracovanú 
dokumentáciu konkrétnych postupov riešení pri MU. 
     Pokiaľ by rozsah MU prekročil hranice územia ŽSR a ohrozoval by obyvateľstvo, bude 
varované varovanie obyvateľstva varovným signálom CO (2-minútový kolísavý viackrát 
opakovaný tón sirén, všeobecné ohrozenie). ŽSR vyrozumievajú a varujú obyvateľstvo aj 
spustením objektovej sirény, príp. zabezpečia vyrozumenie a varovanie pomocou polície 
mobilným zdrojom. Následne je vyrozumievaný starosta mestskej časti. Pokiaľ starosta zváži 
potrebu, zvolá členov krízového štábu a vykonáva opatrenia na odsun obyvateľov 
z ohrozeného územia, evakuáciu. Tieto opatrenia musia mať určitú postupnosť a vyžadujú 
súčinnosť záchranných zložiek (hasiči, polícia, záchranná zdravotná služba, krízový štáb).  
   V prípade úniku NL z vagónov ŽSR sa predpokladá vyvedenie osôb mimo ohrozeného 
územia (resp. krátkodobá evakuácia), ktorého trasa sa plánuje kolmo na smer vetra od zdroja 
úniku NL a taktiež ukrytie obyvateľov a to formou zdržiavania sa v bytoch (utesniť okná, 
vypnúť klimatizáciu,  použiť improvizované prostriedky na ochranu). Podľa potreby bude 
zabezpečená predlekárska prvá pomoc prostredníctvom rýchlej zdravotnej služby. 
Pri dlhodobej evakuácii sa postupuje podľa vyhlášky č. 328/2012 Z. z. o evakuácii, 
a obyvatelia sú odsúvaní do evakuačných zberných miest a stredísk, kde by sa vykonávali 
ďalšie opatrenia podľa aktuálnej situácie a rozhodnutia evakuačnej komisie mestskej časti.       
Odpoveď vypracovala: Mgr. M. Somorovská, dňa  01.06.2017 
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p. Andráš -     Odstránenie dopravnej značky z chodníka na Hubeného ul. 20-22 
Odpoveď:   Odstránenie dopravnej značky z chodníka na Hubeného ul. pred obytným 
domom Hubeného 20-22 nie je možné realizovať z viacerých dopravno bezpečnostných 
dôvodov: 

1. Na začiatku Hubeného ulice je osadená dopravná značka  IP 3b   Jednosmerná premávka. 
Každá takáto dopravná značka predpokladá aj ukončenie, to znamená osadenie dopravnej 
značky B 2  Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.  

2. V mieste výjazdu vozidiel z parkoviska obytného domu Hubeného 20-22 je osadená dopravná 
značka C 3 Prikázaný smer jazdy vľavo. Tento výjazd je situovaný do križovatky tvaru T, kde 
vchádzajú vozidlá z náprotivnej strany. Tie pred križovatkou musia rešpektovať osadené 
dopravné značky  P1 Daj prednosť v jazde! a súčasne aj C2 Prikázaný smer jazdy vpravo. Na 
začiatku komunikácie Hubeného za touto križovatkou  sú osadené dopravné značky IP3b 
Jednosmerná premávka a IP6 Priechod pre chodcov. 

3. Z uvedenej dopravnej situácie, ale predovšetkým z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky je Vami označená dopravná značka B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel 
nevyhnutnou súčasťou tejto križovatky, čo bolo riešené už v projekte jej osadenia na dané 
miesto a odsúhlasené operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných 
zariadení magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorej neopomenuteľnou súčasťou sú odborníci 
v danej oblasti z Krajského dopravného inšpektorátu. Z uvedených dôvodov nie je možné túto 
dopravnú značku B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel odstrániť. 

4. Pre úplnosť uvádzame, že správca komunikácie Hubeného je hl. m. SR Bratislava. 
Odpoveď vypracoval: Ing. V. Denko, dňa  06.06.2017 
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