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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 15.05.2018   

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konaného dňa 15.05.2018, 

uznesenie č.  432 - 443 

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača  

 

Predložený program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

 Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v sluţobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2017 

4. Informácia o plnení uznesení 

5. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 31.03.2018 

6. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na 

Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, 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 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka 

úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet 

hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na 

zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj 

8. 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 sťaţností voči voleným funkcionárom 

samosprávy  

 - ústna informácia 

9. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

10. Interpelácie 

11. Rôzne   

- Ústna informácia o priebehu výkonu kontroly hospodárenia ubytovne 

Kadnárova č. 94 a 100 

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

12. Záver. 

 

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

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

predloţený program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  

 

UZN 432/15/05/18/P 

 

Doplnenie  programu o nové body:  

10.  Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017 ( návrh poslanca Ing. 

Róberta Pajdlhausera ) 
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11.  Návrh na zdruţenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy 

na Karpatskom námestí 7-10 ( návrh poslanca Mgr. Mária Khandla ) 

   

Vzhľadom na doplnenie nových bodov 10. a 11. do schváleného programu, 

doterajšie body 10. aţ 12. sa označia ako body 12 aţ 14 . 

 

UZN 433/15/05/18/P 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. Monika Luknárová  

overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, PaedDr. Jozef Bratina 

 

UZN 434/15/05/18/P 

 

3.  Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto 

 v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

 Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku  

 v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača  

 za rok 2017 

MZ MČ Bratislava-Rača  

    berie na vedomie 

 

a) Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové 

 Mesto v mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie od 01.01.2017 do 01.01.2018 

b) Informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku  

 v sluţobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača  

 za rok 2017. 

UZN 435/15/05/18/P 

 

4.   Informácia o plnení uznesení 

MZ MČ Bratislava-Rača  

    berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača               

zo dňa 03.04.2018. 

UZN 436/15/05/18/P 

 

5. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača 

 k 31.03.2018 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

 berie na vedomie 

 

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

 k 31.03.2018. 

UZN 437/15/05/18/P 
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6. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, k.ú. Rača, na 

 Cyprichovej ul. č. 74 v Bratislave, 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 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

 

 prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, v k.ú. Rača vo výmere 700 m
2
 

 v areáli MŠ Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

 predpisov, z dôvodu zachovania kontinuity nájmu pozemku, na ktorom ţiadateľ 

 vedeniu a formovaniu správneho a zdravého ţivotnému   

 - cena nájmu: 1,50 EUR/m
2
/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok 

 - výmera: 700 m
2
 

 - nájom na dobu: neurčitú 

 - nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu  na vlastné náklady 

 a následne bude vykonávať údrţbu oplotenia počas celej doby nájmu. 

 V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 29.6.2018, uznesenie stráca 

 platnosť. 

UZN 438/15/05/18/P 

 

7. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa 

 týka úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi 

 rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý 

 zároveň reaguje na zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za 

 rozvoj 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

      súhlasí 

 

 s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy 

 pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzi rozpočet hlavného 

 mesta a rozpočty mestských častí, tzv. solidarity a ktorý zároveň reaguje na zmenu 

 právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj. 

 

UZN 439/15/05/18/P 

 

8. 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 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

     berie na vedomie 
 

 informáciu o splnení povinnosti poslancov a starostu v zmysle ústavného zákona 

 č. 357/2004 Z. z. a zákona č. 545/2005 Z. z.  

UZN 440/15/05/18/P 
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9.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

      berie na vedomie 

 

 informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 03.04.2018. 

 

UZN 441/15/05/18/P 

 

10.      Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017 

 ( materiál predkladá poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser )  

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. Jane Bezákovej  odmenu za      

rok 2017 vo výške 20 %  z hrubého príjmu za výkon funkcie miestneho kontrolóra a to 

vo výške 4.903,- €.  

UZN 442/15/05/18/P 

 

11.      Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy   

na Karpatskom námestí 7-10  

 ( materiál predkladá poslanec Mgr. Mário Khandl )  

 MZ MČ Bratislava-Rača   

   

a) berie na vedomie informáciu pracovnej skupiny zriadenej na riešenie problematiky 

opravy pochôdznej terasy na Karpatskom námestí č. 7 - 13 

 

b) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje účasť mestskej časti Bratislava-Rača 

v zdruţení vytvorenom s vlastníkmi bytov, nebytových priestorov a garáţí, 

Karpatské nám. č. 7 - 10, Bratislava, v zastúpení správcovskou spoločnosťou 

Fondbyt, s.r.o, Závadská 20, 831 06 Bratislava, IČO 36 780 502, za účelom 

zabezpečenia činností a prác spojených s realizáciou stavebných úprav - 

udrţiavacích prác, umoţňujúcich prechod verejnosti cez pochôdzne terasy 

bytového domu Karpatské nám. 7 - 10 

 

c) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje zdruţenie rozpočtovaných finančných 

prostriedkov mestskej časti Bratislava-Rača vo výške 20.000,- € pre potreby  

naplnenia účelu zdruţenia.  

UZN 443/15/05/18/P 

 

12. Interpelácie 

 p. Gelingerová - Ţiada preveriť nekosenie na sídlisku Pri Šajbách súkromnou firmou 

        Aset managment group s.r.o., 

p. Andráš    -  Ţiada orezanie spodných konárov stromu na Kadnárovej     38, 40,  

 p. Drotován      -  Ţiada informáciu o podniknutých krokoch vo veci opravy dlaţby na 

        Nám. A. Hlinku,  

 p. Drotován     -   Ţiada informáciu o spôsobe a harmonograme opravy komunikácie    

        na Popolnej ul. a nadväznosť na stavbu v lokalite Čistinky.    

 

13.  Rôzne  
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14.  Záver 

 

Zástupca starostu Mgr. Rastislav Ţitný poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

miestneho zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 16. mája 2018 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Peter Pilinský 

overovateľ       starosta  

 

 

 

 

PaedDr. Jozef Bratina          Ing. Jana Pešková 

     overovateľ       prednostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


