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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

berie na vedomie 

 

 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača               

 zo dňa 18.09.2018 
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2. Materiál 

UZN 466/18/09/18/P 
Návrh zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – rozpočtové  

určenie príjmov Bratislavy a mestských častí 

MZ MČ Bratislava-Rača  

      súhlasí 

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 

Plnenie: Súhlasné stanovisko s výpisom uznesenia z MZ bolo zaslané dňa 17.10.2018              

na Magistrát hl. m. SR Bratislava.  

UZN 469/18/09/18/P 

Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí  

v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania 

Materskej školy Novohorská 1 

MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje 

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. 

Plnenie: Žiadosti zákonných zástupcov doručené na miestny úrad MČ Bratislava-Rača 

sú zaevidované, formálne skontrolované a žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky, sú 

zasielané oznámenia o pridelení príspevku. 

UZN 470/18/09/18/P 

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

v Bratislave-Rači 

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. 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.  

Plnenie: Na rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.10.2018 je predložený návrh na 

zmenu uznesenia. 

UZN 471/18/09/18/P 

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

MZ MČ Bratislava-Rača  

     súhlasí 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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 €.  

Plnenie: Dňa 27.09.2018 bola príslušnému súdnemu exekútorovi doručená informácia 

o schválení odpustenia úrokov z omeškania vrátane výpisu uznesenia.  

UZN 472/18/09/18/P 

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

životné prostredie 

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.  

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, sú 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli poukázané 

žiadateľom.  

UZN 473/18/09/18/P 

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

sociálne veci 

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 € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, sú 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli poukázané 

žiadateľom.  

UZN 474/18/09/18/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016  v znení VZN č. 7/2017 - oblasť  

školstvo 

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

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

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, sú 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli poukázané 

žiadateľom.  
  

UZN 475/18/09/18/P 

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

kultúra 

MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje 

    dotácie pre nasledovné organizácie: 

MITAS  Rača, o.z.          230,00 €  

Račiansky vinohradnícky spolok, o.z.                           300,00 € 

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 € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, sú 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli poukázané 

žiadateľom.  

UZN 476/18/09/18/P 
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport   

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 € 

Plnenie: Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, sú 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli poukázané 

žiadateľom.  
 

UZN 477/18/09/18/P 
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. 
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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. 

Plnenie: Žiadateľovi bol zaslaný návrh zmluvy. 

UZN 478/18/09/18/P 
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   

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. 

Plnenie: Schválené uznesenie MZ bolo žiadateľovi zaslané listom dňa 09.10.2018. 

UZN 479/18/09/18/P 
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 

MZ MČ Bratislava-Rača 

     schvaľuje 

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

z pôvodného nájomcu Anna Žažová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na nového nájomcu 

Mária Boháčová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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. 

Plnenie: Žiadateľke bol zaslaný návrh zmluvy. 

UZN 480/18/09/18/P 

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 

MZ MČ Bratislava-Rača 

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

z pôvodného nájomcu Jarolím Žažo, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na nového nájomcu 

Silvio Kováč, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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. 

Plnenie: Žiadateľovi bol zaslaný návrh zmluvy. 

UZN 481/18/09/18/P 

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        

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. 

Plnenie: Žiadateľovi bol zaslaný návrh zmluvy. 

UZN 482/18/09/18/P 

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   

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, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

PhDr. Tomáš Gurský, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželka Ing. Eva Gurská, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

RNDr. Jozef Kadlečík a manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

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. 

Plnenie: Návrh novej kúpnej zmluvy bol zaslaný kupujúcim na pripomienkovanie 

a odsúhlasenie. 

UZN 483/18/09/18/P 
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  

MZ MČ Bratislava-Rača   
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      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  

 

v prospech nájomníčky pani Marcely Kulhánkovej, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.    

Plnenie: Obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/A v Bratislave prevzala p. 

Marcela Kulhánková dňa 15.10.2018.  Obecný nájomný byt č. 9 na ulici Cyprichova 3 

v Bratislave odovzdala dňa 15.10.2018. 

UZN 484/18/09/18/P 
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 9  na ulici Cyprichova 3 v   Bratislave 

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 

Plnenie: Obecný nájomný byt č. 9 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave bude odovzdaný 

pánovi Jánovi Sipošovi dňa 26.10.2018. 

UZN 485/18/09/18/P 
Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave 

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 
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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 

Plnenie: Obecný nájomný byt č. 55 na ulici Cyprichova 3 v Bratislave bude odovzdaný 

manželom Júlii a Jozefovi Gutlebérovým dňa 19.10.2018. 

UZN 486/18/09/18/P 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a 

obdobie 2020-2021   

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 

Plnenie: Príprava rozpočtu prebieha v zmysle schváleného harmonogramu. 

UZN 488/18/09/18/P 
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 13,901.913,- € 

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

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

do informačného systému. 

 

 

 

 

 

 


