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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 26.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

2. Materiál 

UZN 447/26/06/18/P 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača 

č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 

2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby 

poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

Plnenie: VZN č. 4/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 

01.09.2018 vstúpilo do platnosti. 

UZN 448/26/06/18/P 
Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti  Bratislava- 

Rača na roky 2017 - 2019“ doplneného v zmysle platnej legislatív 

MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

„Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019“ 

doplnený v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov. 

Plnenie: Schválený KPSS bol odovzdaný na BSK dňa 11.07.2018. 

UZN 449/26/06/18/P 
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 na Kafendovej ul. 2 v Bratislave 

MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 
pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 o rozlohe 62,57 m², vchod: Kafendova ul. 2,  na 6. 

poschodí bytového domu súpisné číslo 7484, postaveného na pozemku parc. KN registra 

„C“ parcela č. 943/1, 2, 3  zapísaného na liste vlastníctva č. 4765, na dobu určitú 1 rok  od 

17.07.2018 do 16.07.2019: 

a) žiadateľovi s počtom bodov 181 

Dominike a Róbertovi Byrtusovým  

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa byt 

prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 166  

Romanovi Miškolcimu  

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa byt 

prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 162  

Martinovi Prekopovi  

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c) sa 

byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 158 

Viere Benčičovej  

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c) a d) 

sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 137 

Klaudii Gulejovej  

Plnenie: Schválením bol nájomný byt protokolárne odovzdaný manželom Dominike 

a Robertovi Byrtusovým dňa 16.07.2018. Nájomná zmluva je uzatvorená na 1 rok od 

17.07.2018 do 16.07.2019. 
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UZN 450/26/06/18/P 
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 na ul. Pekná cesta 3 v Bratislave 

MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje 
pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 o rozlohe 49,03 m², vchod: ul. Pekná cesta 3, 

Bratislava, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 2453, postaveného na pozemku parc. 

KN registra „C“ parcela č. 17366/5, 6, 13 zapísaného na liste vlastníctva č. 5288, na dobu 

určitú 1 rok  od 17.07.2018 do 16.07.2019: 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

Ivanovi a Anete Didiovým s počtom bodov 186 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa 

prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí 

Dominike a Róbertovi Byrtusovým s počtom bodov 179 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa byt 

prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí 

Romanovi Miškolcimu s počtom bodov 172 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c) sa 

byt prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí  

Viere Benčičovej s počtom bodov 159 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c) a d) 

sa byt prideľuje piatemu žiadateľovi v poradí  

Klaudii Gulejovej s počtom bodov 132 

Plnenie: Schválením bol nájomný byt protokolárne odovzdaný manželom Ivanovi 

a Anete Didiovým dňa 16.07.2018. Nájomná zmluva je uzatvorená na 1 rok od 

17.07.2018 do 16.07.2019.  

UZN 451/26/06/18/P 
Návrh na predĺženie doby nájmu častí pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača, 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 

predĺženie doby nájmu na časti pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača o celkovej 

výmere 274,3 m2 v prospech Dušana Gašparíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 pokračovania v prenájme pozemku so súčasným 

nájomcom, ktorý je v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa, za 

účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu za týchto navrhovaných podmienok:  

- cena nájmu: 0,70 EUR/m2/ rok 

- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu. 

Plnenie: 

 

UZN 452/26/06/18/P 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022 

MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje  

rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok. 

Plnenie: 
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UZN 453/26/06/18/P 
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2018-2022 

      MZ MČ Bratislava-Rača 

       schvaľuje  

pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018-2022 

a) počet poslancov 15, 

b) 3 volebné obvody s počtom poslancov 

- volebný obvod Rača - 10 poslancov 

- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci 

- volebný obvod Východné - 2 poslanci. 

Plnenie: Informácia bola zverejnená na webovej stránke MČ Bratislava – Rača.  

UZN 454/26/06/18/P 
Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 - 

2023 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

     volí 

a)   p. Jarmilu Mĺkvu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b)   p. Tatianu Balacenkovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

c) p. Jitku Tropekovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

d) p. Viliama Takáča, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e) p. Ivonu Dobiášovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

f) JUDr. Emiliána Pavlíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

g) p. Kornéliu Matulovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

h) p. Janku Bombovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

i) p. Annu Levickú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

j) RNDr. Jozefa Kadlečíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    za prísediacich Okresného súdu Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 - 2023. 

Plnenie: 

 

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018 

MZ MČ Bratislava-Rača 

      schvaľuje  

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 13,843.196,- € 

a výška výdavkov rozpočtu je 13,843.196,- €. 

Plnenie: Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a zavedený 

do informačného systému. 

UZN 457/26/06/18/P 
Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017. 

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-

Rača za rok 2017 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017 

 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2017 mestskej časti Bratislava-Rača 

 

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2017 bez výhrad 
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d) schvaľuje 

1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 92.404,50 € zistený podľa § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelové dotácie 

z roku 2017 v sume 64.896,00 € na výšku 27.508,50 € 

2. prerozdelenie prebytku hospodárenia zisteného podľa bodu 1. nasledovne: 

- Rezervný fond v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy vo výške 2.751,00 € 

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových 

pravidiel“ vo výške 24.757,50 € 

3. pridelenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 242.350,39 € do fondov 

nasledovne: 

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových 

pravidiel“ vo výške 242.350,39 €. 

Plnenie: Schválený záverečný účet je zverejnený na webovej stránke MČ. Rozdelenie 

vysporiadaného prebytku rozpočtu bolo zavedené do účtovníctva.   

      

 

UZN 460/26/06/18/P 
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

a) schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 

2018 

b) poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2018. 

Plnenie: Kontroly sa plnia v zmysle schváleného plánu na II. polrok 2018 
 

UZN 461/26/06/18/P 
Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača, ktorí nie sú poslancami 

MZ MČ Bratislava-Rača  

a) zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 31/22/03/11/P zo 

dňa 22. marca 2011, ktorým bol schválený Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení zmeny prijatej uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 

2017  

 

b) schvaľuje 

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača,  ktorí nie sú 

poslancami, s účinnosťou od 01. júla 2018. 

 

           


