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1. 

 

 

Návrh uznesenia  

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 26.06.2018 
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2.  Materiál 

 

     Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 26.06.2018 

 

p. Gelingerová - Žiada o opätovné zavedenie školského autobusu    

Odpoveď:     Premávku školského autobusu zabezpečuje DPB Bratislava, a.s. Dňa 

27.06.2018 sme oslovili  elektronickou poštou Ing. Annu Solničkovú z odboru dopravného 

inžinierstva DPB Bratislava, a.s. a požiadali o stanovisko k vyššie uvedenej interpelácii. Dňa 

03.07.2018 sme elektronickou poštou  obdržali stanovisko s nasledovným obsahom: 

„Školský spoj č. 14 do 8. 1. 2017 vykonávalo samostatné vozidlo.  V úseku Na pasekách 

- Čachtická (teraz premenovaná na Cintorín Rača) mal rovnakú trasu a zastávky ako linka č. 

52. To znamená, že v takmer rovnakom čase išli po tejto trase 2 vozidlá. Od 9. 1. 2017  došlo 

v Rači k zmenám grafikonov liniek č. 52 a 56 a zároveň k spojeniu školského spoja č. 14 so 

spojom linky č. 52. Zo zastávky Na pasekách bol spoj linky č. 52 a školský spoj 14 totožný, 

vykonávaný 1 vozidlom. Na zastávke Čachtická ako linka č. 52 skončil svoju trasu (pre 

ostatných cestujúcich bola v cestovnom poriadku linky č. 52 poznámka, že spoj s odchodom o 

7:31 z Na pasekách ide len po Čachtickú ) a ďalej pokračoval ako školský spoj ku ZŠ 

Hubeného. Žiaci tak nemuseli prestupovať, odviezli sa z Východného priamo ku škole. Týmto 

opatrením došlo k ušetreniu 1 vozidla s vodičom, ktoré mohlo byť zaradené do premávky 

MHD. Na uvedenú zmenu sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť zo strany žiakov a ich rodičov, 

ZŠ Hubeného, MiÚ Rača, ani ostatných cestujúcich.  

Ku dňu 11. 6. 2018 prišlo z rozhodnutia Magistrátu hl. mesta SR Bratislava 

k predĺženiu trasy linky č. 52 po železničnú stanicu vo Vajnoroch a jej zlúčeniu s linkou č. 54. 

Spolu s tým došlo aj k úprave školského spoja 14. Vzhľadom na odpozorované meškania 

spojov bývalej linky č. 54 vo Vajnoroch v predmetnom čase školského spoja (5 - 10 minút) 

bola časová poloha školského spoja nastavená o 7 minút skôr oproti predchádzajúcemu 

cestovnému poriadku, aby žiaci neprichádzali neskoro na vyučovanie. V čase zavedenia tejto 

zmeny však prebiehala rekonštrukcia komunikácií na Račianskej ulici a doprava v oblasti 

v čase rannej špičky kolabovala. Autá zo smeru Pezinok sa snažili obísť Račiansku ulicu 

smerom na Zlaté piesky cez kruhový objazd vo Vajnoroch a niekoľkonásobne viac oproti 

normálnemu stavu zapĺňali komunikácie po trase zlúčenej linky 52. Výsledkom toho bol 

nárast meškania liniek MHD v oblasti Vajnôr a Rače.  

Po ukončení opráv komunikácií na Račianskej ulici predpokladáme upokojenie situácie 

v uvedenej  oblasti a zníženie meškania liniek MHD..“ 

Odpoveď vypracovala: Mgr. A. Bezděková, dňa 10.07.2018 

 

p. Gelingerová - Žiada o opravu prístupovej cesty na sídlisko Paseky 

Odpoveď:        Na základe Vašej interpelácie vo veci opravy prístupovej cesty na sídlisko 

Paseky Vám oznamujeme, že dňa 24.01.2018 bol v Komisii životného prostredia, výstavby, 

územného plánu  a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača prerokovaný návrh 

opráv komunikácií na rok 2018. Vzhľadom na finančné možnosti mestskej časti 

z predloženého návrhu bola vybratá na celoplošnú opravu časť ulice Pri vinohradoch a 

časť ulice Jozefa Hagaru. V ostatných uliciach sú vykonávané miestne opravy výtlkov 

technologickým spôsobom.  

V súčasnosti sú celoplošné opravy komunikácií zrealizované, opravy výtlkov budú 

vykonané v priebehu mesiaca júl 2018. 
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 Vami požadovanú celoplošnú opravu ulice Na pasekách zaradíme do návrhu opráv 

komunikácií v roku 2019 na odsúhlasenie v Komisii životného prostredia, výstavby, 

územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

Odpoveď vypracoval: Ing. M. Klotton, dňa 04.07.2018 

 

 

p. Gelingerová - Žiada o opravu detského ihriska a okolia Na Pasekách 

Odpoveď:        Na základe Vašej interpelácie vo veci úpravy detského ihriska a okolia Na 

pasekách Vám oznamujeme, že okolie detského ihriska ako aj areál detského ihriska boli 

pokosené a vyčistené v 28. týždni.  

 Pozemok za ihriskom Na Pasekách je v správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislava. Pre 

tento krát ho vykosili pracovníci miestneho úradu – úseku čistoty. Na povinnosť kosiť 

uvedený pozemok sme Magistrát hl. mesta SR Bratislava upozornili osobitným listom.  

Odpoveď vypracovala: RNDr. A. Jusková, dňa 13.07.2018 

 

p. Drotován    - Žiada o informáciu o stave konaní v prípade nelegálnej stavby na  

      Žabom majeri 

Odpoveď:         Mestská časť Bratislava-Rača, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. 

stupňa  podľa ust. § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov kvalifikovanou výzvou vyzvala 

vlastníka predmetnej stavby p. Ladislava Kollarovitsa, Švabinského 904/2, 85101 Bratislava, 

ktorý zmenil stavbu bez stavebného povolenia, k predloženiu žiadosti o dodatočné  povolenie 

stavby spolu s potrebnými dokladmi na posúdenie oprávnenosti realizácie stavby 

a rozhodnutím prerušila konanie. 

Na stavebný úrad bola zaslaná žiadosť o dodatočné  povolenie stavby s neúplnými dokladmi.  

Nakoľko  neboli doplnené podklady pre posúdenie možnosti dodatočného povolenia stavby 

stavebný úrad postupoval v súlade s § 88a ods. 2 stavebného zákona  vo veci  konania  

o odstránení nepovolenej stavby objektu na pozemkoch p.č. 23090/103, 23090/104, 

23090/115, 23090/116, 23090/127, 23090/128, 23090/129, 23090/130, 23090/174 , k.ú. Rača. 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

oznámil stavebný úrad účastníkom konania možnosť oboznámiť sa s podkladmi pred vydaním 

rozhodnutia o odstránení stavby a vyjadriť sa k nim. Po uplynutí určenej lehoty bude vydané 

rozhodnutie na odstránenie stavby.  

Mestská časť Bratislava-Rača zatiaľ neoznámila orgánom činným v trestnom konaní 

skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin „neoprávnené 

uskutočňovanie stavby“ podľa § 299a Trestného zákona. 

Odpoveď vypracovala: Ing. arch. I. Virsíková, dňa 13.07.2018 

 

p. Pajdlhauser  - Žiada o informáciu o koncepcii zimnej a letnej údržby v MČ 

Odpoveď:        Uznesením č. 385/12/12/17/P Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

požiadalo starostu  nechať vypracovať koncepciu zimnej a letnej údržby ( ciest, chodníkov, 

trávnatých plôch) do 31.3.2018 a obnovy techniky oddelenia čistoty. Predložiť koncepciu na 

schválenie MZ MČ Bratislava - Rača. Do schválenia koncepcie preukázať prípadnú potrebu 

zazmluvnenia externého dodávateľa služieb.  

     Vzhľadom k tomu, že  došlo k výmene vedúceho úseku čistoty,  kedy si p. Benkovič čerpal 

skoro 2 mesiace dovolenku, úsek čistoty  fungoval  s povereným vedúcim  a nový vedúci bol 

menovaný až k 1.6.2018, ako aj vzhľadom k neustálym personálnym zmenám  na úseku 

čistoty nebolo možné spracovať materiál k uvedenému termínu. Materiál bude predložený na 

najbližšie zasadnutie komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy. 

Odpoveď vypracovala: RNDr. A. Jusková, dňa 13.07.2018 
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p. Pajdlhauser  - Žiada o informáciu k zmluve s Račianskou teplárenskou, a.s.  

Odpoveď:     Členom dozornej rady spoločnosti Račianska teplárenská, a.s. za MČ 

Bratislava-Rača je JUDr. Juraj Madzin. 

Členom predstavenstva spoločnosti Račianska teplárenská, a.s. za MČ Bratislava-Rača je Ing. 

Michal Hrdlička. Informácie sú verejne dostupné, nepretržite ich môžete nájsť na webovom 

sídle Obchodného registra http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=41665&SID=2&P=0. 

V žiadnom dokumente mestskej časti nie je uvedené, že do týchto orgánov sa členovia 

zastupujúci MČ Bratislava-Rača volia miestnym zastupiteľstvom. 

Na plnenie Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-

Rača dohliada oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva. 

Majetok je každoročne inventarizovaný, naposledy ku dňu 31.12.2017. Inventarizáciu 

vykonala čiastková inventarizačná komisia, do ktorej ste sa mohol prihlásiť, na čo všetkých 

poslancov vyzýval vedúci ekonomického oddelenia. Hospodárenie spoločnosti Račianska 

teplárenská, a. s. v podobe Výročnej správy za konkrétny rok, naposledy za rok 2017, je vždy 

predložené zástupcovi mestskej časti v Dozornej rade a starostovi mestskej časti. 

Výročná správa spoločnosti vrátane kompletnej účtovnej závierky za každý rok je verejne 

prístupný dokument, ktorý je zverejnený v registri účtovných závierok MF SR 

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/80096. 

Napriek tomu sme od spoločnosti Račianska teplárenská, a.s. na základe Vášho podnetu, 

vyžiadali písomnú informáciu o stave hospodárenia na majetku obce, ktorú Vám prikladáme 

v plnom znení.  

Odpoveď vypracovala: Ing. J. Pešková, dňa 09.07.2018 
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