UZNESENIA
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konaného dňa 04.07.2017,
uznesenie č. 315 - 334
Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Program
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Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ... /2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti
Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č.
3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača
č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaRača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017
Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, lokalita Cyprichova
ul., v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí bytového
domu Cyprichova ul. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. Návrh na prenájom časti nebytového
priestoru na prízemí bytového domu na Cyprichovej ul. 1 pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.
Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24 na
pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 na ul. A. Murína
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Návrh na prevod pozemku parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na ul. Pri vinohradoch, 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
Návrh na prevod pozemkov parc. č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici Pri
vinohradoch, 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
Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 283/11/04/17/P zo
dňa 11.04.2017 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
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. 19060/11, 17
a 18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov na rekonštrukciu interiéru Nemeckého
kultúrneho domu a jeho ďalšieho využitia
Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 4784/145 v k. ú. Rača na Dopravnej ul.
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18. Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy č. .../2017 z ....... 2017 o starostlivosti o verejnú zeleň
a o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. m. SR Bratislavy
19. Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
20. Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17
21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
22. Interpelácie
23. Rôzne
23.1.Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého
ul.
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
24. Záver

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 315/04/07/17/P
2.

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
návrhovú komisiu: Mgr. Monika Luknárová, Mgr. Michal Drotován
overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin
UZN 316/04/07/17/P

3. Informácia o plnení uznesení
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 23. 05. 2017
UZN 317/04/07/17/P
4. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v predloženom znení s účinnosťou od 1. septembra 2017.
UZN 318/04/07/17/P
5. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2017 o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre voľby
MZ MČ Bratislava-Rača
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schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, č. 6/2017 o vyhradení
miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane pre
voľby v predloženom znení s účinnosťou od 1. septembra 2017.
UZN 319/04/07/17/P
6. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom a návrh všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
MZ MČ Bratislava-Rača
a) vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III proti všeobecne záväznému
nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom,
b) schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016
z 13. decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom v predloženom znení s účinnosťou od 01. augusta
2017.
UZN 320/04/07/17/P
7. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
11,373.744,- € a výška výdavkov rozpočtu je 11,373.744,- €.
UZN 321/04/07/17/P
8. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 976/2 na ul. Barónka, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
prenájom pozemkov parc. č. 976/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 136 m2 a parc. č. 976/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
617 m2 na ul. Barónka 20, pre p. Jozefínu Lednárovú, bytom xxxxxxxx, Ingrid
Mikulášovú, bytom xxxxxxxxxx a Henriettu Lednárovú, bytom xxxxxxxxxx, v zastúpení
p. Gabrielom Pilom, ktorí ich majú vo výlučnom užívaní ako prípad hodný osobitného
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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 vo vlastníctve žiadateľov
a priľahlého pozemku v oplotenom areáli v dlhodobom užívaní žiadateľov za podmienok:
- cena 17 EUR/m2/rok za pozemok pod rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2.312,EUR/rok
- cena 2 EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je záhrada prislúchajúca k rodinnnému
domu, t.j. 1.234,- EUR/rok
- vydanie bezdôvodného obohatenia za 2 roky spätne
- trvanie prenájmu na dobu neurčitú
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.10.2017
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, uznesenie stratí
platnosť.
UZN 322/04/07/17/P
9. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, lokalita
Cyprichova ul., v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
predĺženie doby nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 569 m2, v prospech občianskeho
združenia Rodinné centrum Ráčik, Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava, IČO: 30854555, 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 užívania pozemku ako
komunitnej záhrady „Krasňanský zelovoc“ za podmienok:
- predĺženie doby nájmu o 5 rokov, t.j. do 31.12.2022,
- dodatok k nájomnej zmluve bude podpísaný do 30.09.2017.
Ostatné podmienky nájmu zostávajú nezmenené.
V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude podpísaný do 30.09.2017, toto
uznesenie stratí platnosť.
UZN 323/04/07/17/P
10. Návrh na ukončenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí
bytového domu Cyprichova ulica č. 1. pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.
Návrh na prenájom časti nebytového priestoru na prízemí bytového domu na
Cyprichovej ulici č. 1, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
1. predčasné ukončenie prenájmu nebytových priestorov, ktorý bol uzatvorený na základe
uznesenia MZ UZN 471/28/10/14/P /Zmluva o nájme nebytových priestorov č.
0334/581/2004/1CE zo dňa 29.06.2004 v znení dodatkov č. 1 a č. 2/, o výmere 246,61 m2
na prízemí bytového domu na Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, s nájomcom
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava za týchto podmienok:
- dátum ukončenia nájmu nebytových priestorov k 31.07.2017,
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- jednorazová náhrada škody za predčasné ukončenie nájmu vo výške 6-mesačného
nájomného,
2. prenájom časti nebytového priestoru vo výmere 5 m2 na prízemí bytového domu na
Cyprichovej ulici č. 1, súpisné číslo 2473, pre Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášikova 48,
832 37 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 za účelom
prevádzkovania bankomatu za týchto podmienok:
- cena 950 EUR/rok + spotrebovaná elektrická energia,
- doba nájmu: neurčitá,
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.08.2017.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 324/04/07/17/P
11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/8, 17374/14 a 17374/95, a podielu 1/24
na pozemku parc. č. 17374/108, a podielu 2/24 na pozemku parc. č. 17374/112 na ul.
Augustína Murína v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku:
1. pozemok parc. č. 17374/8 vo výmere 19 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/112 v prospech žiadateľa Jozef
Čapuška, bytom xxxxxxxxxxxxx s manželkou Katarínou Čapuškovou, bytom
xxxxxxxxxxxx za cenu 3.500,- EUR, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
2. pozemok parc. č. 17374/14 vo výmere 19 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/112 v prospech žiadateľa Ing.
Adam Pastorek, bytom xxxxxxxxxxxx za cenu 3.500,- EUR, v zmysle § 9a ods. 8
písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
3. pozemok parc. č. 17374/95 vo výmere 19 m2, druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria a podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108 v prospech žiadateľa Ing.
Marta Herdová, bytom xxxxxxxxxxx za cenu 3.500,- EUR, v zmysle § 9a ods. 8 písm.
b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
za nasledovných podmienok:
- kúpne zmluvy budú podpísané do 30.09.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po podpise kúpnej zmluvy.
V prípade, že jednotlivé kúpne zmluvy nebudú podpísané do 30.09.2017, toto uznesenie
stratí platnosť v konkrétnej časti.
UZN 325/04/07/17/P
12. Návrh na prevod pozemku parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na ulici Pri vinohradoch, 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
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schvaľuje
prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 724/3 v k.ú. Rača, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 6 m2 v prospech Boleslava Žitného, bytom xxxxxxxxxxxxx,
za cenu 210,- €/m2 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
vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 326/04/07/17/P
13. Návrh na prevod pozemkov parc. č. 724/2 a 4, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na
ulici Pri vinohradoch, 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
prevod pozemkov registra „C“ KN
parc. č.
724/2
724/4
728/15
728/47
728/48
728/49
728/50

výmera v m2
21
52
7
77
522
602
114

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

LV
1
1
5647
5647
5647
5647
5647

spolu 1.395 m2, v k.ú. Rača za cenu 210,- €/m2 v prospech Villa Vino Rača, a.s., Pri
vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO: 00 190 268, 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 vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2017, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh uznesenia nebol schválený.
14. Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN
283/11/04/17/P zo dňa 11.04.2017 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
prevod pozemku parc. č. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 na Hruškovej ul., za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka
Závodského a Ruth Závodskej, rod. Ferenčíkovej, bytom xxxxxxxxxxx, ako prípad
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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 30.11.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 327/04/07/17/P
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č.
19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
1. spôsob prevodu nehnuteľného majetku – pozemkov parc. č. 19060/11, 19060/17
a 19060/18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta, verejnou obchodnou súťažou v zmysle § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
- špecifikácia predmetu VOS:
pozemok parc. č. 19060/11, lesný pozemok o výmere 10 m2
pozemok parc. č. 19060/17, lesný pozemok o výmere 141 m2
pozemok parc. č. 19060/18, lesný pozemok o výmere 202 m2
Spolu vo výmere: 353 m2
- účel využitia pozemku: individuálna rekreácia a záhradkárstvo
- minimálna cena: 110,- €/m2
- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia
- zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- €
- kritérium pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia kúpna cena za celú
výmeru celkom.
UZN 328/04/07/17/P

16. Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov na rekonštrukciu interiéru
Nemeckého kultúrneho domu a jeho ďalšieho využitia
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
vyhlásenie architektonickej súťaže výhľadového návrhu na rekonštrukciu vnútorných
priestorov Nemeckého kultúrneho domu a jeho ďalšieho využitia za týchto podmienok:
a) možný spôsob využitia:
- zariadenie administratívy, správy a riadenia (napr. miestny úrad),
- zariadenie kultúry,
- zariadenie verejného stravovania, služieb a obchodu.
b) lehota na predkladanie návrhov: do 30.11.2017.
UZN 329/04/07/17/P
17. Návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 4784/145 v k.ú. Rača na Dopravnej ul.
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 4784/145 v k.ú. Rača, vo výmere 2.750 m2,
druh pozemku ostatné plochy, od navrhovateľa JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04
Bratislava, IČO: 35 754 982 do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu
300.000,- €.
UZN 330/04/07/17/P
18. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č.../2017 z ..............2017 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
MZ MČ Bratislava-Rača
nesúhlasí
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ..../2017 z ..........2017 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.
UZN 331/04/07/17/P
19. Informácia o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o odpredaji bytu do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
UZN 332/04/07/17/P
20. Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17
UZN 333/04/07/17/P
21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 23.05.2017
UZN 334/04/07/17/P
22. Interpelácie
Poslanci žiadajú informácie:
p. Antalová Plavuchová
- o nebytových priestoroch na Černockého ul.,
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- o zlom stave cesty pri záhradkárskej kolónii na Peknej ceste,
p. Drotován
- o stave projektu EK Invest na rohu ulíc Detvianska – Rustaveliho
p. Dobrotková
- o „skulptúre Slnko v rukách“,
- o zabezpečení budovy areálu bývalá ZŠ Plickova,
- o parkovaní na Žarnovickej ul.,
- o odstránení zlého stavu fontány na Sadmelijskej ul.,
- o vyzvaní majiteľa hotela Barónka na opravu plotu,
- o oprave dopravného značenia na Plickovej ul.,
- o oprave schodov na Albánskej ul.,
- starostlivosť o stromy na sídlisku po výstavbe RNR,
- zlikvidovať orezané konáre pri Dennom stacionári,
- o oprave lavičky na Kafendovej ul.,
- o oprave lavičky na Gelnickej ul.,
- ošetriť povrchovou úpravou lavičky na Karpatskom nám.,
- o osadení odstránených lavičiek na Rustaveliho ul.
23. Rôzne
23.1. Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na
Černockého ul.
24. Záver.
Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

V Bratislave, 10. júl 2017

Mgr. Peter Pilinský
starosta

JUDr. Juraj Madzin
overovateľ
Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka
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