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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

I. schvaľuje 

 

opravu (doplnenie) uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rača č. UZN 

16/29/01/19/P zo dňa 29. 01.2019, tak, že doterajšie znenie „Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava – Rača vyhovuje protestu prokurátora Pd 209/18/1103-9 zo dňa 04.12.2018 

proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rača zo dňa 28. 02. 2017, 

č. UZN 267/28/02/17/P, ktorým Miestne zastupiteľstvo  

a)       vzalo na vedomie 

1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie 

Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, január 2017 

2) stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu 

v Bratislave č.j. OÚ-BA-OVBP- 2016/11971 zo dňa 7.12.2016 

3) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom 

prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača, máj 2016 

b)  schválilo Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Krasňany,  

Mestská časť Bratislava-Rača, čistopis, jún 2016 

c)  odporučilo starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača pokračovať 

v obstarávaní Územného plánu zóny Krasňany, Mestská časť Bratislava-Rača 

na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny 

Krasňany, Mestskej časti Bratislava-Rača, čistopis, jún 2016 v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon)“ 

sa dopĺňa o slovné spojenie:  

   

„a ruší   

 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 267/28/02/17/P zo 

dňa 28. 02. 2017 v celom rozsahu.“ 

 

II. schvaľuje 

 

opravu (doplnenie) uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rača č. 

UZN 17/29/01/19/P zo dňa 29. 01.2019 tak, že doterajšie znenie „Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava – Rača vyhovuje protestu prokurátora Pd 273/18/1103-2 zo dňa 

04.12.2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Rača zo 

dňa 24. októbra 2018 č. UZN 507/23/10/18/P, ktorým Miestne zastupiteľstvo súhlasilo s 

pokračovaním obstarávania Územného plánu zóny Krasňany, na základe vyhodnotenia 

pripomienok bude spracovaný variantný návrh, z ktorého budú vypustené verejnoprospešné 

stavby - hromadné garáže a s tým súvisiaca prístupová komunikácia a asanácie a po 

ukončení vyhodnotenia pripomienok bude verejná prezentácia Územného plánu zóny 



Krasňany a následne bude predložený výrok na odsúhlasenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava-Rača“ 

 dopĺňa o slovné spojenie: 

 

„a ruší   

 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača č. UZN 507/23/10/18/P zo 

dňa 23. októbra 2018 v celom rozsahu.“ 

 

 

 

 

  



3.  Dôvodová správa  .  

 

Oprava uznesení sa uskutočnila v záujme odstránenia možných rozdielnych výkladov,  

týkajúcich sa účinkov vyhovenia podaným  protestom prokurátora. Zároveň sa opravou  text 

uznesení zosúlaďuje aj  so znením § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z, o prokuratúre v znení 

neskorších predpisov.   

 

Podľa § 26 ods. 3 zákona o prokuratúre: „ Ak orgán územnej samosprávy zistí, že protest je 

dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo podľa povahy veci zmení.“ 

 

Dávame do pozornosti, že aj samotný prokurátor uviedol v proteste prokurátora nesprávny 

dátum schválenia uznesenia (24. október 2018 namiesto 23.október 2018), a preto 

v zrušovacom ustanovení odstraňujeme aj túto zjavnú nesprávnosť.  


