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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 18.09.2018 

uznesenie č. 463 - 491 

 

 

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 

Mgr. Rastislav Žitný 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Dagmar Gelingerová 

Mgr. Monika Luknárová 

PaedDr. Jozef Bratina 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Mgr. Michal Drotován 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Mgr. Rudolf Ivičič 

Mgr. Mário Khandl 

Ing. Miloslav Jošt 

 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:  

Cyril Sekerka 

Miloš Máťuš 

 

 

Predložený program 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2018 

5. Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí 

v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania 

Materskej školy Novohorská 1 

6. Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej ul. č. 69 v 

Bratislave-Rači 

7. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 7 973,56 € 

8.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 

životné prostredie 

9.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 

sociálne veci 

10.  Návrh na schválenie dotácie  v zmysle VZN č. 3/2016  v znení VZN č. 7/2017 - oblasť  

školstvo 

11.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť 

kultúra 

12.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport   
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13. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 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 - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. 

14. Návrh na odpredaj budovy súp. č. 9804 na pozemku parc. číslo 17323/2 na Peknej ceste 

doterajšiemu nájomcovi  ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   

15. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

16. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

17.  Návrh na zmenu nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v Bratislave-Rači 

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  

18. 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  

19. Návrh na výmenu obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave za 

obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A v Bratislave  

20. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 na ulici  Cyprichova 3 v Bratislave 

21. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave 

22.  Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok  2019 a 

obdobie  2020 – 2021 

23.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. 

UZN 431/03/04/18/P 

24.  Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

25. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní 

zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 

26.  Správa o výsledku kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou 

časťou Bratislava-Rača 

27.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

28.  Interpelácie 

29.  Rôzne   

       17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov 

30.  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 463/18/09/18/P  
Hlasovanie č. 1 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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Návrh p. poslanca Michala Drotována o doplnenie programu o nový bod 2a:  

 

2a. Návrh zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – rozpočtové        určenie 

príjmov Bratislavy a mestských častí (návrh poslanca p. Michala Drotována) 

                    UZN 464/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 2, návrh p. Drotována - doplnenie bodu č. 2a 

 

 

2.  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. Miloslav Jošt, Ing. Róbert Pajdlhauser 

         overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič 

 

UZN 465/18/09/18/P  

Hlasovanie č. 3 

 

 

2a.  Návrh zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – rozpočtové  

určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Ján Hrčka, poslanec MsZ Bratislava.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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s návrhom na zmenu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – rozpočtové 

určenie príjmov Bratislavy a mestských častí tak, ako bolo schválené na mestskom 

zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy dňa 28.09.2017 na návrh skupiny mestských 

poslancov, uznesenie č. 941/2017 

 

      UZN 466/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

3.  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 26.06.2018. 

 

        UZN 467/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

4.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača 

k 30.6.2018 

 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 

 

berie na vedomie 
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  informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2018 

 

  UZN 468/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

5.  Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia 

detí v súkromných a materských školách z dôvodu oddialenia termínu 

sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 

 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: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, tlmočila názor starších 

obyvateľov z lokality Rendez, ktorí majú podľa nej opodstatnený pocit, že sa venuje 

príliš veľká pozornosť materským školám. Starší obyvatelia sa cítia ukrivdení. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že podporuje 

celý bod programu, taktiež výstavbu škôlky na Novohorskej ulici, ale realitu vidí tak, 

že nevyhnutnosť škôlok je ešte tak na obdobie 10 -15 rokov, potom budú nepotrebné. 

Taktiež navrhuje, aby MČ podporovala formou dotácie aj iné predškolské zariadenia, 

nie len škôlky patriace do správy MČ.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že plne súhlasí s p. 

poslancom Pajdlhauserom.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

príspevok, ktorý plánuje dávať MČ, je symbolický, ale je rada, že aspoň čiastočne 

prispeje na náklady umiestnenia dieťaťa v súkromnej škôlke. Pevne verí, že tento krok 

zavedie MČ natrvalo.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ponúkol MČ možnosť 

umiestnenia detí do materských škôl na území MČ Bratislava-Karlova Ves, kde majú 

voľné kapacity.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ho mrzí, že sa 

skomplikovali veci ohľadne rekonštrukcie MŠ Novohorská. Pripomenul dohodu s 

poslancami, že sa zrekonštruujú školy, škôlky a taktiež bol vytvorený denný stacionár 

pre seniorov. Ako predkladateľ materiálu navrhol zmenu návrhu uznesenia v tom smere, 

že slová „súkromná materská  škola“ v príslušnom gramatickom tvare sa zmenia na 

slová „súkromné predškolské zariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie  

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

 schvaľuje 
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priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných  

predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy 

Novohorská 1 za nasledovných podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne 

školský vek, 

c) predloženie písomného potvrdenia súkromného predškolského zariadenia o prijatí 

dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení, 

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019, 

e) príspevok bude vyplácaný od 01.10.2018 do 30.06.2019, 

f) výška príspevku bude 60 € na 1 dieťa a mesiac. 

 

    UZN 469/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        12                         0                     1 0 

 

 

6.      Návrh na odkúpenie bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-

Rači 

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: 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol poníženie kúpnej 

ceny na 250.000,- Eur.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

podporí kúpu uvedenej budovy a je rada, že sa dostane do majetku MČ a bude využívaná 

našimi obyvateľmi.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že by bol rád, 

keby v uvedenej budove vznikli nájomné byty pre obyvateľov MČ a uvedenú kúpu 

určite podporí.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

z vlastných skúseností vie, že uvedená budova nie je vhodná ako zariadenie pre účely 

sociálnych služieb, ale je potrebné uvažovať o úplne inom určení, využití.  

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

 Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na Kadnárovej 

69, 831 51 Bratislava, o celkovej zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. 
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Rača, od navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 

48 071 307 do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu 250 000.- EUR.  

 

UZN 470/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        9                         0                    3 1 

 

 

7.    Návrh na odpustenie úrokov z omeškania vo výške 7.973,56 € 

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  

 

      súhlasí 

 

na základe preukázania závažných sociálnych a ekonomických dôvodov s odpustením 

úrokov z omeškania vymáhaných v 2 exekučných konaniach proti povinnej p. Soni 

Mikéczovej, trvalý pobyt evidovaný na mestskú časť Bratislava-Rača, xxxxxxxxxxxxxx, 

831 06 Bratislava, nar. xxxxxxxxxxxxxxx 

 

a) sp. zn. EX 956/06 vo výške 2 513,39 EUR, 

b) sp. zn. EX  65/07 vo výške  5 460,17 EUR, 

súhrnne v sume 7 973,56 €.  

 

UZN 471/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                        12                         0                    0 1 

 

 

8.   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. 

 

 Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

Uznesenie 
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  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje  

 

    dotácie pre nasledovné organizácie:  

OZ Hospodársky dvor                                    1 000,00 €  

na starostlivosť o kone 

 

OZ MITAS Rača                                                                              990,00 € 

na  úpravu schodov na Rumunskej ulici.  

 

UZN 472/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 10 

    

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                         10                         0                       2 1 

 

 

9.  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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

       schvaľuje 

 

 dotácie pre nasledovné organizácie: 

 Slovenský zväz invalidov – ZO Rača (rekondičný pobyt na Orave)        600,00 € 

Raná starostlivosť, n.o. (nákup sady Wechslerových testov, zahraničnej  

odbornej literatúry, materiál na workshop)                        1.870,00 € 

Deti a dorast, s.r.o. (ležadlo/gymnastické podložky/koberec,  

dataprojektor s plátnom, fit lopty/pomôcky na cvičenie)                       1.400,00 € 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka  

(keramická hlina, farby-glazúry, hodváb, farby na hodváb,  

maliarske plátno, farby)                          330,00 € 

Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na ubytovanie, občerstvenie) 300,00 € 

 

UZN 473/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 11          

   

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                          12                          0                       0 1  
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10.   Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017-oblasť 

školstvo  

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 nasledovné organizácie: 

 

 Krasňanko o.z.                                                                                    100,00 €                  

na projekt Čítame, hráme sa, učíme sa 

Občianske združenie Jeleň (Elimu)       100,00 €  

na projekt ElimuRobotik – súťaž FLL 

Občianske združenie Varianty        400,00 €  

na projekt Ako maliari vidia svet 2- knižná publikácia o umení pre deti 

Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Barónka 17)  650,00 €  

na projekt Inštalácia videovrátnika na dva vchody budovy Materskej školy Barónka. 

 

UZN 474/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 12  

          

Prítomných                          Za                          Proti                      Zdržali sa Nehlasovali 

13                         12                         0                       0 1 

 

 

11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017-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 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 nasledovné organizácie: 

MITAS  Rača, o.z.          230,00 €  

Račiansky vinohradnícky spolok, o.z.                                    300,00 € 
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  MITAS  Rača, o.z.          330,00 €  

OZ Literárny klub Rača          420,00 €   

Hospodársky dvor, o.z.        580,00 € 

TERROIR, o.z.                    580,00 € 

Račiansky spolok, o.z.        580,00 € 

 

  UZN 475/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 11 0 1 1 

 

 

12.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017-oblasť 

šport  

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 nasledovné organizácie: 

Gymnastické centrum, o.z.        300,00 € 

ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z.       300,00 € 

ŠK Krasňany, o.z.                  2.500,00 € 

Združenie priateľov tanca HαT, o.z.      800,00 € 

VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z.      800,00 €  

Šachový klub Krasňany, o.z.          500,00 €  

Futbalový klub Rača, o.z.                  4.000,00 € 

House Of Power, ,o.z.         500,00 €  

Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  Obnova  

a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja, vytvorenie bezpečnej zóny  

pre návštevníkov štadióna, vytvorenie nového bezpečného oplotenia  

zo strany návštevníkov         500,00 € 

Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  

Halová Česká liga /Preplatenie nákladov na halovú sezónu 2018  500,00 € 

BMX Klub Rača, o.z.         500,00 € 

Tenisový klub One, o.z.        550,00 € 

 

  UZN 476/18/09/18/P 
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Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 11 0 1 1 

 

 

13.  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 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 – FITCENTRUM W.M., spol. s r.o.  

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. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila 

otázku, či ihrisko bude zachované pre verejnosť.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že 2/3 ihriska zostanú 

v užívaní, réžii MČ, zvyšná časť 1/3 bude využívaná fitnescentrom za poplatok.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

       schvaľuje   

 

prenájom časti pozemku parc. č. 475/10, k.ú. Rača o výmere 742,50 m2 v prospech 

FITCENTRUM W.M., spol. s r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 

379 401, 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 vybudovania 

profesionálneho multifunkčného ihriska ku investičnému zámeru spojeného 

s vybudovaním športovo-rekreačného charakteru – FITCENTRUM WM časť B za 

týchto navrhovaných podmienok:  

-    doba nájmu: 15 rokov 

-    výška nájomného: 1,50 m2/rok. 

 

  UZN 477/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

14.  Návrh na odpredaj budovy súp. č. 9804 na pozemku parc. č. 17323/2 na Peknej  

ceste doterajšiemu nájomcovi ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) 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. 
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či je možné 

aby MČ predala majetok za nižšiu cenu ako je v znaleckom posudku. Navrhuje najskôr 

hlasovať o návrhu uznesenia uvedeného v písmene b).  

Mgr. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že aj z radu cirkvi by 

bol v prípade priaznivej ceny záujem o odkúpenie uvedenej stavby.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje, aby prebehla 

verejná obchodná súťaž na uvedenú stavbu s vyvolávacou cenou.  

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  
 

schvaľuje                        

prevod nehnuteľného majetku - stavby  nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a 

Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je 

zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym 

odborom ako druh stavby - iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti v 

prospech  žiadateľa o odkúpenie SWEETREE s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 

Bratislava, IČO: 44 558 139, zastúpená konateľkou Rosamaria Peluffo, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu predaja nehnuteľnosti doterajšiemu nájomcovi 

za týchto podmienok: 

- kúpna cena stanovená na základe znaleckého posudku 60.300,- €, 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.11.2018. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2018 uznesenie stráca platnosť. 

 

  UZN 478/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

15.   Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 

1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 - „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. 

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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  
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       schvaľuje    

                                                                                             

zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 

z pôvodného nájomcu Anna Žažová, bytom Stavbárska 4, 821 07 na nového nájomcu Mária 

Boháčová, bytom Černyševského 5, 851 01 Bratislava, 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 za účelom záhradkárstva a rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy 

zostávajú nezmenené. 

 

  UZN 479/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

16.   Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 

1/24 pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 - „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. 

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 Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

       schvaľuje                                                                                              
                                                                                                      

zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 

z pôvodného nájomcu Jarolím Žažo, bytom xxxxxxxxx,  na nového nájomcu Silvio Kováč, 

bytom xxxxxxxxxx, Bratislava, 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 za 

účelom záhradkárstva a rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

  UZN 480/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

17.   Návrh na zmenu nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 

v Bratislave-Rači 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 
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  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 

 

zmenu nájomcu  nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 GREEN BIKE, s.r.o. so 

sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 738 441 na GREEN - BIKE, a.s., so 

sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 50 041 797, 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 zachovania kontinuity predaja a servisu bicyklov 

a cyklistických služieb v tejto lokalite za podmienky, že na nového nájomcu prejdú všetky 

práva a povinnosti pôvodného nájomcu z uzavretej zmluvy o nájme nebytových priestorov 

č. 47/2017 vrátane účelu a doby nájmu dohodnutých s pôvodným nájomcom. 

 

  UZN 481/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

18.   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 

  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  

 

predaj nebytového priestoru č. 2 a spoluvlastníckeho podielu 12407/465913 na spoločných 

častiach a spoločných 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, xxxxxxxxxx Bratislava, 
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PhDr. Tomáš Gurský, xxxxxxxxxx Bratislava a manželka Ing. Eva Gurská, rod. Horská, 

xxxxxxxxxxx Bratislava, 

RNDr. Jozef Kadlečík a manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, rod. Matečková, CSc., 

xxxxxxxxxxx Bratislava, 

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxxx Bratislava, 

Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová, rod. Tobáková, xxxxxxxxxx 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 1/5 pre každého záujemcu (cena 7.000,- €/záujemca), 

- žiadateľmi už uhradená kúpna cena sa bude považovať za časť už uhradenej kúpnej 

 ceny podľa kúpnej zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia,  

- kúpna zmluva bude uzatvorená do 30.11.2018.   

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2018 toto uznesenie stratí 

platnosť. 

  UZN 482/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 20 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

19.   Návrh na výmenu obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave 

za obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A v Bratislave  

  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, či 

predkladajú aj spolubývajúci nájomného bytu čestné prehlásenie, že nevlastnia žiadny 

iný byt.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ postupuje v súlade 

so schváleným VZN, kde táto povinnosť nie je upravená. Pri novele VZN je možné túto 

podmienku doplniť.   

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

výmenu obecného nájomného bytu č. 9 o rozlohe 23,64 m², vchod: Cyprichova 3, 

Bratislava, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 2473, 

postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17326/1, 17326/9, k.ú. Rača, zapísaného 

na LV č. 5047  

za 

obecný nájomný byt č. 51 o rozlohe 22,44 m², vchod: Podbrezovská 28/A, Bratislava, 

nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 9150, postaveného na 

pozemku registra „C“ KN parc.  č. 422/7, k.ú. Rača, zapísaného na LV 5454  
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v prospech nájomníčky pani Marcely Kulhánkovej, dátum narodenia xxxxxxxxx, trvalý 

pobyt xxxxxxxxx Bratislava, na dobu nájmu od 15.10.2018 do 30.04.2019                         za 

podmienky, že  zmluva o nájme bytu bude podpísaná do 10.10.2018; v prípade, že zmluva 

o nájme bytu  nebude v tomto termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.    

 

  UZN 483/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

20.   Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 na ulici Cyprichova 3 v 

Bratislave 

  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. Monika Luknárová poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala, aby sa 

v uvedenom nájomnom byte zrealizovalo meranie hluku, ktorý je uvádzaný ako závažný 

problém.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 o rozlohe 23,64 m², vchod: Cyprichova 3, 

Bratislava, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 2473, postaveného na pozemku 

parc. KN registra „C“ parcela č. 17326/1, 17326/9  zapísaného na liste vlastníctva č. 5047, 

na dobu určitú 1 rok od 01.11.2018 do 31.10.2019: 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

 Jánovi Síposovi         s počtom bodov 122 

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

 prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí: 

 Ing. Miroslavovi Markovi     s počtom bodov 119 

  UZN 484/18/09/18/P 

 

 

 

Hlasovanie č. 22 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 12 0 0 1 
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21.   Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na ulici Cyprichova 3 v 

Bratislave 

  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 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 o rozlohe 47,26 m², vchod: Cyprichova 3, 

Bratislava, na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 2473, postaveného na pozemku 

parc. KN registra „C“ parcela č. 17326/1, 17326/9  zapísaného na liste vlastníctva č. 5047, 

na dobu určitú 1 rok  od 22.10.2018 do 21.10.2019: 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

    Júlii Gutleberovej a Jozefovi Gutleberovi      s počtom bodov 188 

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

byt druhému žiadateľovi v poradí: 

Romanovi Miškolcimu      s počtom bodov 166 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa 

prideľuje byt tretiemu žiadateľovi v poradí 

Martinovi Prekopovi              s počtom bodov 159 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b) a c)   

sa prideľuje byt štvrtému žiadateľovi v poradí 

Viere Benčičovej       s počtom bodov 148 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c) 

a d) sa prideľuje byt piatemu žiadateľovi v poradí 

Klaudii Gulejovej      s počtom bodov 129 

f) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), 

d) a e) sa prideľuje byt šiestemu žiadateľovi v poradí 

Ing. Miroslavovi Markovi     s počtom bodov 113 

  UZN 485/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 23 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 12 0 0 1 

 

 

22. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 

2018 a obdobie 2020-2021 

  Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 
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V diskusii vystúpili: 

Mgr. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil, že v období kedy je 

navrhnuté stretnutie poslancov je pridaný jednorázový štátny sviatok.  

Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, navrhuje, aby tam bolo 

uvedené, že stretnutie bude po 29.10.2018. 

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že cestu vidí, dať 

uvedené stretnutie až na december.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že rozpočet bude 

pripravený na uvedený termín.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje bod 5 týkajúci sa 

stretnutia poslancov k prvému návrhu rozpočtu v termíne 29. – 31.10.2018 úplne 

vypustiť.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

 

časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020-

2021 s vypustením dátumu stretnutia poslancov k prvému návrhu rozpočtu v termíne 29. - 

31.10.2018 

  UZN 486/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

23. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača č. UZN 431/03/04/18/P 

  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. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, aby sa začalo 

s obstarávaním územného plánu zóny centrálnej Rače čím skôr, rozumie dôvodom, 

ktoré súvisia s posunutím termínu, ale trvá na predĺžení dátumu do 31.12.2018.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že dôvody súvisiace 

s posunutím dátumu sú opodstatnené a nie je reálne počítať s dátumom k 31.12.2018. 

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že návrh pána Jošta 

bol jednoznačne podporený a preto trvá na tom, aby sa obstarávanie začalo v čo 

najkratšej dobe.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že minulý rok 

sám podával návrh do rozpočtu, aby sa navýšila čiastka pre oddelenie ÚPSP 

a zohľadňuje ťažkú situáciu, ktoré oddelenie má, odklad podporí. Tak isto urobí aj tento 

rok.  
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Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že je potrebné zadať 

zadanie pre firmu, ktorá bude realizovať obstarávanie územného plánu zóny.   

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež dá návrh, aby 

sa navýšila čiastka do rozpočtu pre oddelenie ÚPSP.  

Mgr. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podáva pozmeňujúci návrh, 

aby sa s obstarávaním územného plánu zóny centrálnej Rače začalo do 31.12.2018.  

Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, situáciu vidí tak, že je 

potrebné dať do zmeny uznesenia reálny dátum.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal pozmeňovací 

návrh p. poslanca Miloslava Jošta na prijatie uznesenia MZ 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

431/03/04/18/P zo dňa 03.04.2018 v nasledovnom znení:  

Slová „do 30.09.2018“ sa nahrádzajú slovami „do 31.12.2018“.  

   

Hlasovanie č. 25 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 3 3 5 2 

 

Návrh uznesenia nebol schválený 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

431/03/04/18/P zo dňa 03.04.2018 v nasledovnom znení:  

Slová „do 30.09.2018“ sa nahrádzajú slovami „do 31.05.2019“.  

  UZN 487/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 26 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 10 1 1 1 

24.  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. 
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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 

13,901.913,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,901.913,- €. 

UZN 488/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 27 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 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.  

 

 

25. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom 

zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti 

Bratislava-Rača za rok 2017  

  Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka 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 výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní 

zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017. 

       

Hlasovanie č. 28  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 12 0 0 1 

Hlasovanie bolo vyhlásené za neplatné, hlasovanie sa opakovalo!   
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        UZN 489/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 29  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 13 0 0 0 

 

 

26. Správa o výsledku kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených 

Mestskou časťou Bratislava-Rača 

  Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o dovysvetlenie 

umiestňovaní detí do MŠ.  

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že situáciu 

skomplikovalo, že rekonštrukcia MŠ Novohorskej je pozastavená.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že správa pani 

kontrolórky bola zameraná na dodržiavanie kontroly prijímania detí a situáciu by 

výrazne ovplyvnilo, keby sa podarilo zrekonštruovať MŠ Novohorskú v pôvodnom 

termíne.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval za 

spracovanie materiálu pani kontrolórke a opätovne uviedol, že vidí nutnosť zavedenia 

dotácie pre deti, ktoré nebudú prijaté do MŠ v MČ Bratislava-Rača.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež 

poďakovala a ocenila materiál pani kontrolórky, ktorý je plný užitočných informácií. 

Trvá na tom, že pre rodiny s deťmi je viac výhodné, aby dieťa bolo prijaté do MŠ ako 

poberanie príspevku.  

JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že problém 

prijímania detí nielen do MŠ, ale aj na ZŠ je spôsobený aj tým, že rodičia umelo 

prihlasujú deti na trvalý pobyt do mestskej časti, na základe čoho splnia podmienku 

prijatia dieťaťa do uvedeného zariadenia. Dieťa samozrejme v danej lokalite ani nebýva.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pokiaľ dieťa má trvalý 

pobyt počas celého štúdia u nás, je to v poriadku, problém nastáva v prípade, ak dieťa 

je po prijatí do zariadenia odhlásené z trvalého pobytu.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

problém s umiestnením detí do ZŠ bude v budúcnosti a je potreba sa uvedenej 

problematike začať venovať v najbližšom období a nastaviť podmienky prijatia ešte 

prísnejšie.  

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že 

problém s pribúdajúcimi obyvateľmi v najbližšom období bude súvisieť aj s prijatím 

detí do ZŠ a MŠ a je potrebné vrátiť sa k myšlienky znovuotvorenia ZŠ Plickova ul.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, problém nevidí zúfalo, nie je na 

mieste robiť paniku s prijímaním detí do ZŠ. Bude potrebné prijímať detí do škôl 

vyslovene iba s trvalým pobytom v Rači.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala pani 

kontrolórke za spracovanie správy a uviedla, že taktiež v lokalite Východné je vyvíjaný 

nátlak na otvorenie ZŠ pre obyvateľov danej lokality a taktiež upriamila pozornosť 

ohľadne prijímania detí do MŠ v súvislosti s trvalým pobytom. Ale má za to, aby sa táto 

skutočnosť prešetrovala.  



22 
 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol že je potrebné nájsť 

nástroj, ako motivovať obyvateľov MČ k nahláseniu dlhodobého trvalého pobytu na 

území MČ. Taktiež sa hlási aby sa začali systematicky riešiť ZŠ v súvislosti 

s narastajúcim počtom obyvateľov.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že najrýchlejšie vyriešenie 

situácie vidí, že stredné školy patriace pod BSK majú dostačujúce voľné kapacity 

(priestory), ktoré by mohli z časti vyriešiť a rozšíriť kapacity ZŠ.   

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že prvé 

triedy sa otvárajú vo väčšom počte aj z dôvodu menšieho počtu detí v prvých triedach.   

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že je potreba vzniku 

nových ZŠ na území našej MČ.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  

 

       berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou 

časťou Bratislava-Rača 

   UZN 490/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 30 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 12 0 0 1 

 

27.  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: 

V diskusii vystúpili: 

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala za vybavenú 

interpeláciu a pevne verí, že situácia okolo MHD v lokalite Rendez sa vylepší.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

  MZ MČ Bratislava-Rača  
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berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 26.06.2018 

 

  UZN 491/18/09/18/P 

Hlasovanie č. 31 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

 13 12 0 0 1 

 

 

28.   Interpelácie  

  

p. Gelingerová -  Žiada možnosť osadiť zábranu na zem (rampu) pred MŠ Pri Šajbách 

 

p. Dobrotková -  Žiada o vyhľadanie a prípadnú realizáciu projektu „Odhlučnenia parku 

      pri pamätníku J.M. Hurbana“,  

 

p. Dobrotková -  Žiada o uctenie si pamiatky 100. výročia podpísania mieru po skončení            

I. svetovej vojny. 

 

29.  Rôzne 

 

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, poďakoval zamestnancom úradu, 

poslancom a všetkým zúčastnením za náročnú prípravu tohtoročného vinobrania.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala za 

organizáciu vinobrania a požiadala poslancov o presadenie návrhu zníženia rýchlosti 

električiek na Čachtickej ulici na čo najnižšiu mieru.   

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila 

otázku, či je zverejnené číslo, koľko pripomienok a návrhov prišlo na MÚ v súvislosti 

s ÚPZ Krasňany a aký bude ďalší postup.  

Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že bolo podaných cca 

250 pripomienok a všetky podrobnosti budú povedané na najbližšom zasadnutí Komisie 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež poďakoval za vinobranie 

a celý jeho priebeh a upozornil na nedostatok likvidácie odpadu a uvítal by väčší počet 

toaliet.  

Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o prípravu 

materiálu na najbližšiu komisiu ŽP a to o analýzu dopadov zmeny zákona o pozemných 

komunikáciách.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala pánovi 

starostovi za pochvalu všetkým zamestnancom MÚ za prípravu vinobrania.   
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30.  Záver 

Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil. 

 

V Bratislave, 28. septembra 2018 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin      Mgr. Peter Pilinský 

   overovateľ                starosta  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Ivičič       Ing. Jana Pešková 

     overovateľ                       prednostka 


