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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 03. 10. 2017 
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2. Materiál 

UZN 339/03/10/17/P 
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 
MZ M Č Bratislava-Rača  
     schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je  10,991.479,- € 
a výška výdavkov rozpočtu je 10,991.479,- €. 
Plnenie: Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a zavedený 
do informačného systému. 

UZN 341/03/10/17/P 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018  
a obdobie 2019-2020    
MZ M Č Bratislava-Rača  
     schvaľuje 
časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 2019-
2020. 
Plnenie: Príprava rozpočtu na rok 2018 prebieha v zmysle schváleného harmonogramu. 
 
UZN 342/03/10/17/P 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis  
MZ MČ Bratislava-Rača  
a)      súhlasí 
s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vymáhaných v exekučných 
konaniach EX 577/2012 a EX 671/2012 (povinná p. Renáta Polláková) a EX 34/2006, EX 
455/2007 a EX 576/2012 (povinná p. Mária Čaranová) a s podaním návrhu na zastavenie 
týchto exekúcií v súlade so zákonom č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
b)      schvaľuje  
návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške istiny 3 808,30 EUR s príslušenstvom (povinná 
p. Renáta Polláková) a pohľadávky vo výške istiny 2 391,72 EUR s príslušenstvom (povinná 
p. Mária Čaranová) evidovaných v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Rača, 
z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti týchto pohľadávok. 
Plnenie: Návrhy na zastavenie 5 exekúcií boli doručené príslušným súdnym exekútorom. 
Pohľadávky evidované v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Rača boli odpísané. 
 
UZN 343/03/10/17/P 
Návrh Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy ul. Pri Šajbách 14, Bratislava 
vydanej pod č. OŠMaTK 2002/000262-00081 zo dňa 14.03.2002 
MZ M Č Bratislava-Rača  

      schvaľuje  
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Pri Šajbách 14, Bratislava vydanej pod 
č. OŠMaTK 2002/000262-00081 zo dňa 14.03.2002 v predloženom znení. 
Plnenie: Dodatok po podpise bol odovzdaný do spisu riaditeľke MŠ k ďalším potrebným 
úkonom. 
         
UZN 344/03/10/17/P 
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Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže Karpatské námestie 7-10A, parc. č. 
2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.                  
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov     
MZ M Č Bratislava-Rača   

schvaľuje 
prevod nebytového priestoru č. 2 – 920 - garáž, v bytovom dome na Karpatskom námestí 7, 8, 
9, 10, 10A, so súpisným číslom 7770, parc. č. 2875/42, podiel priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985, 
zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú 
Rača v prospech p. Eriky Bednárovej, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 4.500,- € v 
zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za týchto podmienok:  
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018, 
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 
Plnenie: Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný kupujúcej na pripomienkovanie.   

UZN 345/03/10/17/P  
Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 5 v bytovom dome na Cyprichovej 18 v k.ú. 
Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 
MZ M Č Bratislava-Rača  

schvaľuje 
nájom nebytového priestoru č. 5 v suteréne bytového domu so súp. č. 2475 v k.ú. Rača na 
Cyprichovej 2-18, o výmere 140,92 m2, v prospech občianskeho združenia Argyll, Plickova 
11, 831 06 Bratislava, IČO: 42353459, 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 využitia priestorov ako skladu dobového vybavenia, nakoľko občianske združenie 
sa zaoberá popularizáciou histórie, za podmienok: 
- cena: 51,- € rok/predmet nájmu 
- úhrada prevádzkových nákladov 
- doba prenájmu: neurčitá. 
Plnenie: Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný nájomcovi na pripomienkovanie.  
 

UZN 347/03/10/17/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 
životné prostredie  
MZ M Č Bratislava-Rača  
     schvaľuje 

dotácie pre nasledovné organizácie:  
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Rača  vo výške             1 500,00 €  
       na výrobu a osadenie 10 ks lavičiek na miestnom cintoríne 
-     Vlastníci bytov bytového domu na Závadskej ul. č. 18  
       (v zastúpení správcom BYTOSPRÁVA, s.r.o.)  vo  výške            3 000,00 € 
 na rekonštrukciu kontajnerového stojiska 
- SRRZ-RZ pri Materskej škole (MŠ Barónka 17)  vo výške             1 500,00 € 
      na pokládku nového trávnatého povrchu na školskom dvore v areáli MŠ. 
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Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami,    
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom poskytnuté. 
 
UZN 348/03/10/17/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN  č. 7/2017 - oblasť 
sociálne veci 
MZ M Č Bratislava-Rača  

schvaľuje 
dotácie pre nasledovné organizácie: 
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača         600,00 € 
Ranná starostlivosť, n.o.        1.550,00 € 
Krasňanko, o.z.            600,00 € 

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

 
UZN 349/03/10/17/P 
Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 
školstvo 

  MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 

dotáciu pre SRRS-RZ pri Materskej škole, o.z. (Cyprichova 74) vo výške   350,00 €  
na projekt Hravá záhrada - Záhrada pozostáva z viacerých prvkov.  

Plnenie: Dohoda o poskytnutí dotácie bola podpísaná oboma zmluvnými stranami,    
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľovi poskytnutá. 

UZN 350/03/10/17/P         
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 
kultúra 
MZ M Č Bratislava-Rača  

schvaľuje 
    dotácie pre nasledovné organizácie: 

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške 400,00 € 
- Priatelia Rače OZ (plastika „Veterníky“) vo výške              500,00 € 
- Priatelia Rače OZ ( antigrafiti náter) vo výške              400,00 € 
- Ateliér Šikula vo výške                                                                      350,00 € 

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

UZN 351/03/10/17/P  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 
šport     

  MZ MČ Bratislava-Rača  
schvaľuje 

      dotácie pre nasledovné organizácie: 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške      2.000,00 € 
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške   1.000,00 € 
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške      800,00 €  
- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške        900,00 € 
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške     1.500,00 €  
- Šachový klub Krasňany, o.z. – vo výške         950,00 €  

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami,    
zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom poskytnuté. 
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UZN 352/03/10/17/P  
Návrh pridelenie obecného nájomného bytu 
MZ M Č Bratislava-Rača 

schvaľuje 
pridelenie 2 - izbového obecného nájomného bytu č. 4 na Hubeného 28 v Bratislave  
o rozlohe 52,94 m2 na dobu určitú 1 rok od 01.11.2017 do 31.10.2018 žiadateľovi: 
a) s najvyšším počtom bodov: 
p. Gabriele Mikulkovej                   s počtom bodov 136 
 
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa 
prideľuje byt do nájmu druhému žiadateľovi v poradí: 
p. Aquartii Elsie Kindji         s počtom bodov 135 

Plnenie: K podpísaniu nájomnej zmluvy neprišlo z dôvodu, že obidve žiadateľky 
o nájomný byt, napriek predbežnému súhlasu, nájom bytu odmietli.   

  
UZN 353/03/10/17/P         
Návrh na výmenu obecného nájomného bytu 

  MZ MČ Bratislava-Rača  
schvaľuje 

     výmenu bytu: 
a) 1-izbového bytu č. 42 na Závadskej 20 v Bratislave o rozlohe 37,99 m2, v nájme p. 

 Ingrid Humlovej, 
za 

b) 3-izbový byt č. 6 na Mudrochovej 13 v Bratislave o rozlohe 66,49 m2, v nájme                          
 p. Eduarda Imriška. 

Plnenie: Výmena obecných nájomných bytov sa uskutočnila, nájomné zmluvy sú 
zverejnené na webovej stránke. 
 
UZN 354/03/10/17/P 
Upravený Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon 
Bratislava-Rača“, august 2017 
MZ M Č Bratislava-Rača  

súhlasí 
s „Návrhom zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“, 
august 2017 a s overením zmeny funkčného využitia pôvodného výrobného areálu 
spoločnosti AB Kozmetika, stanoveného v územnom pláne mesta, z funkčného využitia 
priemyselná výroba (č. funkcie 301) na funkčné využitie viacpodlažná zástavba obytného 
územia (č. funkcie 101) - rozvojové územie s kódom intenzity využitia územia F                 
a zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti (č. funkcie 501) - rozvojové územie     
s kódom miery využitia územia F s  podmienkami: 
1.  v prípade navrhovaných objektov C4 a C5 znížiť podlažnosť na maximálne 6 NP 
 v súlade s líniou súčasnej zástavby, 
2.  v prípade navrhovaných objektov C1 a C6 znížiť podlažnosť na maximálne 7 NP 
 v súlade s líniou súčasnej zástavby, 
3.  nadzemné parkovisko v zóne „AB“ umiestniť pod zemou a na povrchu umiestniť park, 
4.  zachovať stromoradie pri električkovej trati a rozšíriť ho po celej dĺžke až k ulici Nový 
 záhon, 
5.  vybudovať obojsmerné dopravné prepojenie s komunikáciou Nový záhon, 
6.  v parteri navrhovaných objektov  v zóne AB umiestniť zariadenia  občianskej 
 vybavenosti, 
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7. overiť vhodnosť umiestnenia bytových stavieb v dotyku s navrhovanou dopravnou 
  stavbou   s návrhom protihlukových opatrení. 

Plnenie: Výpis uznesenia zo zasadnutia MZ bol odovzdaný obstarávateľovi 
urbanistickej štúdie.         

 
UZN 355/03/10/17/P 
Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie 
sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača 
MZ M Č Bratislava-Rača  

schvaľuje 
doplnenie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej – 
 Mgr. Editu Sabóovú. 
Plnenie: Menovaná odborníčka z radov obyvateľov začala pracovať v príslušnej 
komisii.  


