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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 15.05.2018
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2.

Materiál

UZN 438/15/05/18/P
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 m2 v areáli
MŠ Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 žiadateľ vybudoval tenisový kurt s príslušenstvom za účelom rozvoja
športových aktivít v MČ a vedeniu a formovaniu správneho a zdravého životnému štýlu detí
v školskom veku, ako aj
dospelých obyvateľov MČ za týchto podmienok:
- cena nájmu: 1,50 EUR/m2/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok
- výmera: 700 m2
- nájom na dobu: neurčitú
- nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu na vlastné náklady
a následne bude vykonávať údržbu oplotenia počas celej doby nájmu.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 29.6.2018, uznesenie stráca
platnosť.
Plnenie: Žiadateľ p. Náhlik písomne oznámil, že zmluvu s mestskou časťou nepodpíše
z dôvodu neprijateľných finančných podmienok.
UZN 439/15/05/18/P
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka
úpravy pravidiel rozpočtového určenia príjmov hlavného mesta medzirozpočet 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.
Plnenie: Mestská časť zaslala listom dňa 21.6.2018 na Magistrát hl. mesta SR Bratislava
písomné stanovisko vrátane výpisu uznesenia miestneho zastupiteľstva.
UZN 441/15/05/18/P
Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za rok 2017
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,- €.
Plnenie: Schválená odmena bola miestnej kontrolórke vyplatená vo výplatnom termíne
v máji 2018.
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UZN 442/15/05/18/P
Návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom opravy pochôdznej terasy na
Karpatskom námestí 7-10
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 združení vytvorenom s
vlastníkmi bytov, nebytových priestorov a garáží, 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 udržiavacích prác, umožňujúcich 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 združenie rozpočtovaných finančných prostriedkov mestskej
časti Bratislava-Rača vo výške 20.000,- € pre potreby naplnenia účelu združenia.
Plnenie: Zmluva o združení bola dňa 13.06.2018 podpísaná oboma zmluvnými stranami
a je zverejnená na webovej stránke mestskej časti pod č. 205/2018. Finančné
pprostriedky zo strany mestskej časti boli na účet združenia zaslané dňa 19.06.2018.
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