Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 03.04.2018
uznesenie č. 408 - 431
Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
JUDr. Juraj Madzin
Ing. Milada Dobrotková, MPH
Mgr. Rudolf Ivičič
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Dagmar Gelingerová
Mgr. Mário Khandl
Mgr. Monika Luknárová
PaedDr. Jozef Bratina
Ing. Róbert Pajdlhauser
Miloš Máťuš
Ing. Miloslav Jošt
Mgr. Michal Drotován
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Cyril Sekerka
Mgr. Rastislav Žitný
Predložený program
Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok
a záväzkov k 31.12.2017
5. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018
6. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu
a príležitostné trhy na území MČ Bratislava-Rača
7. Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača
8. Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača
9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole
Barónka 17 a do rady školy pri Materskej škole Pri Šajbách 22A
10. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných
častiach a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle §
9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
11. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. m. 151C v Zdravotnom
stredisku Tbiliská 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
1.
2.
3.
4.

1

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
životné prostredie
13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť
sociálne veci
14. Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
školstvo
15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
kultúra
16. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
šport
17. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2017
18. Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22
19. Informácia o vydaní dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4 s účinnosťou od 01. marca
2018
20. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
21. Interpelácie
22. Rôzne
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
23. Záver.
1.

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predložený program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 408/03/04/18/P

Hlasovanie č. 1
Prítomných
9

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
doplnenie programu o nový bod 17 s názvom „Návrh na zmenu uznesenia č. UZN
399/20/02/18/P zo dňa 20.02.2018“.
Vzhľadom na doplnenie nového bodu 17. do schváleného programu sa doterajšie body
17 až 23 označia ako body 18 až 24
UZN 409/03/04/18/P

2

Hlasovanie č. 2
Prítomných
9
2.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

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
návrhovú komisiu: Ing. Róbert Pajdlhauser, Mgr. Mário Khandl
overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič
UZN 410/03/04/18/P

Hlasovanie č. 3
Prítomných
9
3.

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 20.02.2018
UZN 411/03/04/18/P

Hlasovanie č. 4
Prítomných
9

3

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

4.

Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku,
pohľadávok, záväzkov a rozdielov majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2017
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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu
majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2017.
UZN 412/03/04/18/P

Hlasovanie č. 5
Prítomných
10
5.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018
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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
13,680.362,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,680.362,- €.
UZN 413/03/04/18/P

Hlasovanie č. 6
Prítomných
10
6.

4

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu
a príležitostné trhy na území mestskej časti 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:
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, skonštatoval, že podľa jeho
názoru nie je potrebné prijať VZN (trhový poriadok) na to, aby bol upravený vzťah
medzi nájomníkmi stánkov, či už v tržnici alebo na príležitostných trhoch a MČ
Bratislava-Rača.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o zhrnutie dôvodov
k vydaniu uvedeného VZN a taktiež má za to, že nedeľný predaj by sa mal obmedziť.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala
o informáciu, aký je rozdiel ceny nájmu pre osobu, ktorá predáva svoje vlastné
prebytky a klasického podnikateľa.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, odpovedala, že ceny sú
rozdielne podľa toho či ide o predaj v stánku, alebo o predaj vlastných prebytkov na
trhových stoloch. Nedeľný predaj pokračuje naďalej. Ide o rozhodnutie samotného
živnostníka.
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ BratislavaRača, zhrnula dôvody k vydaniu uvedeného VZN na základe požiadavky p. Jošta,
ktoré boli po rokovaní MR doplnené aj do materiálu. Uviedla najmä, že zákon č.
178/1998 Z.z. určuje, že sa trhové poriadky vydávajú VZN, inou formou to zákon
neumožňuje, a ak by v budúcnosti MČ organizovala nové príležitostné trhy, nebude
potrebné novelizovať VZN predložené dnes na schválenie, ale trhové poriadky pre ne
sa vydajú novým VZN.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne vyjadril svoj názor
k uvedenému VZN a jeho vzniku.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2018, ktorým sa
vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území mestskej časti
Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 01. mája 2018.
UZN 414/03/04/18/P
Hlasovanie č. 7
Prítomných
11

7.

5

Za
8

Proti
1

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

Návrh na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 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
schvaľuje
a) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74,
Bratislava (ďalej len „MŠ Cyprichova“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2,
doterajšieho dodatku č. 2 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova zo dňa 31. augusta 2004
na dodatok č. 3, doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova zo dňa
27. augusta 2007 na dodatok č. 4 a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ
Cyprichova zo dňa 22. apríla 2009 na dodatok č. 5,
b) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava
(ďalej len „MŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2, doterajšieho dodatku č.
2 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 3,
doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007 na
dodatok č. 4 a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 22.
apríla 2009 na dodatok č. 5,
c) prečíslovanie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava
(ďalej len „ZŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 3, doterajšieho dodatku č.
3 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 4, doterajšieho
dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007 na dodatok č. 5
a doterajšieho dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 22. apríla 2009 na
dodatok č. 6,
d) v dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava sa slová
„vydanej pod č.: OŠMaTK-000792/2001 zo dňa 27. augusta 2001“ nahrádzajú slovami
„zo dňa 19. decembra 2003“,
e) dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Gelnická 34, Bratislava
v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
f) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava
v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
g) dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava
v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
h) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava v predloženom
znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
i) dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Plickova 16, Bratislava
v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
j) dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava v predloženom
znení s účinnosťou od 15. apríla 2018,
k) dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Jána Amosa
Komenského, Hubeného 25, Bratislava v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla
2018.
UZN 415/03/04/18/P
Hlasovanie č. 8
Prítomných
Za
Proti
Zdržali sa
Nehlasovali
11
11
0
0
0
6

8.

Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti 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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zloženie a počet členov rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od nového funkčného obdobia danej rady
školy v nasledovnom znení:

Rada školy pri
MŠ Cyprichova
74
MŠ Gelnická 34
MŠ Plickova 14
MŠ Pri Šajbách
22A
MŠ Tbiliská 2

z toho počet

Počet
členov RŠ
spolu

pedagogickí
zamestnanci

7

1

1

2

3

9
7

2
1

1
1

3
2

3
3

7

1

1

2

3

7

1

1

2

3

nepedagogickí zástupcovia zástupcovia
zamestnanci
rodičov
zriaďovateľa

UZN 416/03/04/18/P
Hlasovanie č. 9
Prítomných
11

9.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole
Barónka 17 a do rady pri Materskej škole Pri Šajbách 22A
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

7

MZ MČ Bratislava-Rača
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do rady školy
a) pri Materskej škole Barónka 17 na jej funkčné obdobie od 11.04.2018 v tomto
zložení:
Mgr. Monika Luknárová
Ing. Miloslav Jošt
Ing. Róbert Pajdlhauser,
a) pri Materskej škole Pri Šajbách 22A na jej funkčné obdobie od 24.04.2018
v tomto zložení:
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka
Mgr. Angelika Bezděková.
UZN 417/03/04/18/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

10. Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných
častiach a zariadeniach v bytovom doma na Peknej ceste 9-11 v Bratislave v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. a) 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, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach
a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave do podielového
spoluvlastníctva za celkovú cenu 35.000,-€ v prospech žiadateľov:
PhDr. Rozália Čornaničová, xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,
PhDr. Tomáš Gurský, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava a manželka Ing. Eva
Gurská, rod. Horská, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,
RNDr. Jozef Kadlečík a manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, rod. Matečková, CSc.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,
8

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,
Ing. arch. Janka Čúrna, CSc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava,
Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová, rod. Tobáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, za podmienok:
- podiel vo výške 1/6 pre každého záujemcu (cena 5.833,33 €/záujemca),
- žiadateľmi už uhradená kúpna cena sa bude považovať za kúpnu cenu podľa kúpnej
zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia,
- kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.08.2018.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2018, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 418/03/04/18/P
Hlasovanie č. 11
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

11. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. m. 151C v Zdravotnom
stredisku Tbiliská 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:
V diskusii vystúpili:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o zistenie
aktuálneho stavu, či únikový východ zostal funkčný aj napriek rozšíreniu prevádzky.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) prenájom nebytového priestoru č. m. 151C o výmere 16 m2 v Zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01
Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia prevádzky
ambulancie a preventívneho centra pre deti a dorast za týchto podmienok:
- cena nájmu je 52 €/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom
- nájom na dobu určitú do 31.12.2022
b) zmenu uznesenia č. UZN 375/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prenájom nebytových
priestorov č. m. 152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2 v Zdravotnom
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stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast s.r.o., so sídlom Ševčenkova
24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia kapacít
ambulancie pre deti a dorast a zachovania kontinuity poskytovania zdravotnej
starostlivosti o najmenších a mladých obyvateľov MČ, nasledovne:
Slová „152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2“ sa nahrádzajú slovami
„152, 153, 154, 151b a 148 o celkovej výmere 61,01 m2“.
Slová „o výmere 41,14 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 37,21 m2“ a slová
„o výmere 20 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 23,8 m2“.
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
UZN 419/03/04/18/P
Hlasovanie č. 12
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť
životné prostredie
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
K materiálu sa vyjadrila JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka.
Procesný návrh p. poslanca Michala Drotována na:
samostatné hlasovanie o pridelení dotácie pre
- OZ Priatelia Rače
samostatné hlasovanie o pridelení dotácie pre
- Stará jedáleň, o.z.
v zmysle § 5 VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 o dotáciách,
spoločné hlasovanie za ostatných žiadateľov v rámci oblasti životného prostredia
Diskusia:
V diskusii k bodom 12 – 16 vystúpili:
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, predložil návrh navýšenia
dotácie pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu na sumu 1.200,- EUR
a taktiež podal návrh, aby hlasovania pre OZ Priatelia Rače a OZ Stará jedáleň boli
samostatné.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne vyjadril svoju
nespokojnosť s uvedeným VZN a má za to, že by sa malo hlasovať jedným hlasovaním
za všetky oblasti.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje otvoriť tému zmeny
VZN k dotáciám. Navrhuje, aby subjekty, ktoré žiadajú vyššiu čiastku, aby podávali svoje
žiadosti do konca októbra, aby pri schvaľovaní rozpočtu sa vedelo nadstaviť a počítať
s uvedenými sumami.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež súhlasí
s návrhom p. Jošta, že je potrebná úprava VZN.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že sa
zdrží hlasovania pri schvaľovaní dotácie pre OZ Stará jedáleň, keďže je jej členkou.
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Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že dnes sa
hlasovania v týchto bodov zdrží a venuje svoje 2% z daní na projekty subjektov, ktoré
pôsobia v Rači.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informáciu,
v akom štádiu je situácia s pozemkom pod kontajnerovým stojiskom, kde si obyvatelia
žiadajú dotáciu na obnovu a rekonštrukciu stojiska.
RNDr. Anna Jusková, vedúca oddelenia životného prostredia, uviedla, že stojisko je
súčasťou ich domu, určite sa bude riešiť vzťah k pozemku.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) dotáciu pre: OZ Priatelia Rače
vo výške
450,00 €
na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva
UZN 420/03/04/18/P
Hlasovanie č. 13
Prítomných
11

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
b) dotáciu pre: Stará jedáleň, o.z.
na rekonštrukciu budovy starej jedálne

vo výške

2 000,00 €
UZN 421/03/04/18/P

Hlasovanie č. 14
Prítomných
11

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
1

Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
c) dotácie pre nasledovné organizácie:
Poľovnícka spoločnosť Rača
11

vo výške

800,00 €

na zakúpenie 2 ks prenosných posedov
Anna Machovičová
na vybudovanie outdoorovej klubovne z odpadového materiálu
vo výške
474,00 €
LANDIER, spol. s r.o. na uzavretie kontajnerového stanovišťa pre zber domového
odpadu a triedenie odpadu a rekonštrukciu murovaného skeletu
vo výške
3 000,00 €
TALK ADVERTISING s.r.o.
na vzdelávacie kurzy o včelách pre triedy ZŠ/SŠ vo výške
1 500,00 €
ŠOŠ hotelových služieb a obchodu, príspevková organizácia
na vybudovanie prístrešku nad vchod do plavárne vo výške
1 200,00 €
Trail Biely kríž, občianske združenie
na náklady spojené s vybudovaním cyklotrasy
vo výške
600,00 €
UZN 422/03/04/18/P
Hlasovanie č. 15
Prítomných
11

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť
sociálne veci
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
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko (pracovná terapia, finančná
podpora klientov v rámci integrácie, príspevok na električenky,
položky na pracovnú terapiu
ZO JDS Krasňany (výlet do Nitry)
ZO JDS Krasňany (výlet do Danubiany a vodné dielo Gabčíkovo)
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri
príležitosti posedenia – Deň matiek, jubilantov, Mikulášske posedenie
pre deti
Slovenský zväz invalidov – ZO Rača (športové hry na Malom
Slavíne)
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700,- €

700,- €
0,- €
500,- €

500,- €

ZO JDS Bratislava-Rača (výlet do Prahy)
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých (relaxačný pobyt)
Stará jedáleň, o.z. (tlač materiálov)
Priatelia Rače, o.z. (realizácia antigrafiti náteru na železničnej stanici
Bratislava-Rača
Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na tvorivé dielne, karneval –
výzdoba, program, CD prehrávač)
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, strava, poistenie
liečebných nákladov v zahraničí pre 2 znevýhodnené deti)
Raná starostlivosť, n.o. (nákup špeciálnych pomôcok pre deti so
zrakovým postihnutím)
Mládež ulice, o.z. (cyklokino, pomôcky na stretart, propagácia,
materiál potrebný na prípravu komunitnej hry)
Krasňanko, o.z. (doprava, vstupné, výtvarné potreby pre deti)
OZ Vagus, o.z. (vzdelávanie, materiál potrebný na výkon projektu,
medicínsky materiál)
OZ Prevencia V&P (tlač letákov)
AD-ea, občianske združenie (nákup zvukovej a svetelnej techniky,
hudobného nástroja)

700,- €
500,- €
500,- €
500,- €
510,- €
570,- €
2.500,- €
1.830,- €
340,- €
1.000,- €
1.000,- €
1.000,- €

UZN 423/03/04/18/P
Hlasovanie č. 16
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

14. Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť
školstva
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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre:
1. Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2)
na projekt Vzdelávanie interaktívne
vo výške 900,00 €
2. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická 34)
vo výške 900,00 €
na projekt Slnečné plachty
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3. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00 €
na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne
rozprávať!“
4. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova 74) vo výške
400,00 €
na projekt Hravá záhrada - prvok: pracovný pult pre malých majstrov
UZN 424/03/04/18/P
Hlasovanie č. 17
Prítomných
11

15.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť kultúra
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, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje

finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
- OZ Varianty vo výške
- Vienok vo výške
- RC Ráčik, OZ vo výške
- Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
- OZ Jeleň vo výške
- Asociácia pre vedu a mládež AMAVET vo výške
- MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „Račiansky jahodový kvet“)
- MO Matice slovenskej BA-Rača ( projekt „ Račianske kroje“)
- Rudolf Geri – Gedur musical production vo výške
- OZ Hudbou k srdcu vo výške
- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
- Klub rodičov a detí Vajnory vo výške
- Divadlo Endorfín vo výške

500,00 €
480,00 €
1.000,00 €
350,00 €
680,00 €
720,00 €
500,00 €
800,00 €
400,00 €
0,00 €
500,00 €
1.000,00 €
400,00 €
500,00 €

UZN 425/03/04/18/P
Hlasovanie č. 18
Prítomných
11

16.
14

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť šport

Nehlasovali
0

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

-

schvaľuje
finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
LEONIDAS, o.z. – vo výške
1.000,- €
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. – vo výške
1.100,- €
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
4.000,- €
Klub priateľov futbalu KENGURA, o.z. – vo výške
7.500,- €
Futbalový klub Rača, o.z. – vo výške
9.000,- €
Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške
2.000,- €
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
800,- €
Klub pozemného hokeja Rača, o.z. Projekt: Detský turnaj v pozemnom hokeji
a prípravný camp Rača Cup 2018 – vo výške
1.200,- €
Klub pozemného hokeja Rača, o.z. Projekt: Účasť majsteriek Slovenska na pohári
Európskych majstrov
– vo výške
1.200,- €
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. - vo výške
600,- €
Slovenský stolnotenisový zväz, o.z. - vo výške
1.200,- €
House Of Power, o.z. - vo výške
1.000,- €
Sportmedia, s.r.o. – vo výške
400,- €
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
900,- €
Krasňanko, o.z. – vo výške
400,- €
CRAZY JUMP, o.z. – vo výške
850,- €
Športový klub LIDO, o.z. – vo výške
600,-€
UZN 426/03/04/18/P

Hlasovanie č. 19
Prítomných
11

17.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 399/20/02/18P zo dňa 20.02.2018
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. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, skonštatoval, že rozumie
dôvodom,
prečo
spoločnosť
FITCENTRUM
W.M.
žiada
o zmenu
uznesenia a zdôvodnil, prečo nebolo možné materiál spracovať a dodať skôr.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Mário Khandl, prečítal návrh uznesenia.
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Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu uznesenia č. UZN 399/20/02/18/P zo dňa 20.02.2018 na odpredaj pozemku
parc. č. 475/170 o výmere 1370 m2, nasledovne:
slová „v prospech FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06
Bratislava, IČO: 31 379 401“ sa nahrádzajú slovami „v prospech FITCENTRUM
W.M./B, spol. s r.o., Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO 51 651 203“.
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
Hlasovanie č. 20
Prítomných
11

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Návrh uznesenia nebol schválený
18.

Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol 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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2017 v predloženom znení.
UZN 427/03/04/18/P

Hlasovanie č. 21
Prítomných
11
19.

16

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách
22A
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka
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
Správu o výsledku kontroly procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A
UZN 428/03/04/18/P
Hlasovanie č. 22
Prítomných
11

20.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vydaní dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4 s účinnosťou od 01.
marca 2018
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. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, čo bude
predmetom pracovnej náplne presunutej pracovnej pozície.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, odpovedala, že naďalej to
bude riešenie občianskych sporov a ak bude pracovná pozícia obsadená, tak v tomto
období iba na čiastočný úväzok.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vydaní dodatku č. 5 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 4 s účinnosťou od 01. marca
2018.
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UZN 429/03/04/18/P
Hlasovanie č. 23
Prítomných
11

21.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vybavení interpelácií poslancov
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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 20.02.2018.
UZN 430/03/04/18/P
Hlasovanie č. 24
Prítomných
11

22.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Interpelácie
p. Ivičič – ústna interpelácia
žiada informáciu ohľadom prístupnosti toaliet v tržnici na Detvianskej ul.

23.

Rôzne
Mgr. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, predložil písomný návrh
uznesenia v bode Rôzne, kde žiada starostu MČ Bratislava-Rača o vypracovanie
materiálu s návrhmi na začatie obstarávania územných plánov zóny v centrálnej časti
Rače a jeho predloženie na rokovanie MZ najneskôr do 30.09.2018.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne sa vrátil k téme
financovania mimovládnych organizácií. A požiadal poslanca p. Madzina, aby pri jeho
ústnej interpelácii pána starostu, odpovedal p. starosta a nie p. poslanec .
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal informáciu, že na
poslednom poslaneckom dni, bol daný návrh na zhotovenie pamätnej tabule s menami
Račanských Nemcov, ktorí padli počas 2.svetovej vojny.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, navrhuje riešiť uvedené podnety
na kultúrnej komisii.
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Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal na základe
dopytu od obyvateľov o informáciu, kedy bude verejné prerokovanie návrhu územného
plánu zóny Krasňany.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že termín verejného
prerokovania ešte nie je stanovený. Požiadal o stanovisko Ing. arch. Ivety Virsíkovej
k predloženému návrhu uznesenia p. Jošta. Uviedol, že bude rád, ak sa na najbližšej
komisii stanoví, pre ktoré lokality a v akých hraniciach sa bude spracovávať územný
plán zóny centrálnej Rače.
Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného
poriadku MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že na tému obstarávania územného plánu
zóny centrálnej Rače sa hovorilo nielen na komisii, taktiež bol pripravený materiál z
oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, ale je naozaj nutné presne
stanoviť konkrétne ohraničené lokality, ktoré sa majú obstarávať. Do dnešného dňa
nikto nepredložil konkrétne územie. Taktiež nie sú kapacity pracovníkov na to, aby
jeden pracovník pracoval na ÚPI, ktorých sa vydá ročne cca 300 a taktiež pracoval na
spracovaní územného plánu zóny 2 území v rámci našej MČ a zároveň riešil vzniknutú
požiadavku na spracovanie územného plánu zóny pre ďalšie územia.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, požiadal poslancov, aby sa na
najbližšom zasadnutí Komisie ŽPVUPaD presne špecifikovali, vymedzili lokality,
ktorými sa bude náš stavebný úrad zaoberať v rámci prípravy územného plánu zóny.
Keď budú konkrétne vytipované zóny, stavebný úrad začne s územných obstarávaním
centrálnej zóny Rače.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil opätovne otázku,
kedy je plán verejného prerokovania územného plánu zóny Krasňany. Taktiež trvá na
tom, aby boli dokončené rozrobené lokality územného plánu zón Krasňany
a Východné. Zbytočne je začať ďalší proces a jeho prioritou je dokončiť územné
obstarávanie zóny Krasňany.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal opätovne, že termín
verejného prerokovania ešte nie je stanovený.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že vymedzenie
centrálnej zóny Rače, tak ako uviedol v materiáli, je dobre vytipované a žiada, aby sa
začal proces obstarávania práve na uvedené oblasti. Taktiež, ak je potrebné, nech sa
navýši rozpočet a príjme nový pracovník na stavebný úrad.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že podal návrh
na zvýšenie rozpočtu pre oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ktorý
nenašiel podporu. Taktiež by bol rád, keby do obstarávania územného plánu zóny
centrálnej Rače bola zaradená aj oblasť Karpatského námestia. Položil otázku na
starostu, či na magistráte v rámci prerokovania územného plánu sú aj oblasti, ktoré sa
budú riešiť v Rači.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že vo veľkom územnom
pláne Bratislavy, v návrhoch zmien a doplnkov 04 za MČ oficiálne išli dva návrhy na
zmenu, les nad amfiteátrom zmeniť na občiansku vybavenosť a obecnú záhradu
preklasifikovať zo stavebného pozemku na zeleň.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ešte v predošlom
období za p. Zvonára bol daný návrh na zmenu územného plánu, ale tým, že celá
procedúra je veľmi zložitá do dnešného dňa nedošlo k začatiu. Taktiež podporuje
rozvoj Rače.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že bude rád, ak
budú v Rači namiesto veľkých developerských projektov podnikať malí drobní
investori.
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Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku ako
vyzerá projekt firmy JADALU na Rendezi. A ako vyzerá stretnutie s obyvateľmi ulice
Na pasekách, ohľadne vysporiadania pozemkov pri ich bytovom dome.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol že projekt firmy JADALU
nenabral žiadny progres a stretnutie s obyvateľmi ešte neprebehlo, keďže prvotné
stretnutia prebiehajú na internej úrovni za účelom zhromaždenia a vyhodnotenia
potrebných podkladov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal písomný návrh
uznesenia Ing. Miloša Jošta
MZ MČ Bratislava-Rača
žiada
starostu MČ Bratislava-Rača o vypracovanie materiálu s návrhmi na začatie obstarávania
územných plánov zóny centrálnej časti Rače a jeho predloženie na rokovanie MZ
najneskôr do 30.09.2018.
UZN 431/03/04/18/P
Hlasovanie č. 25
Prítomných
13

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
p. Milan Depeš, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, predniesol svoje postrehy a názory na
činnosť MČ Bratislava-Rača.

24.

Záver
Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.
V Bratislave, 10. apríla 2018

20

JUDr. Juraj Madzin
overovateľ

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka

