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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 05.02.2019 

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, konaného dňa 05.02.2019, 

uznesenie č.  18-35 

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača  

 

Program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice.  

3. Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2019. 

4. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020-2021. 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia  

č. 4/2018  zo dňa 26. júna 2018. 

6. Návrh dodatku č. 3. k Rokovaciemu poriadku MZ MČ Bratislava- Rača v znení dodatku  

č. 1 a 2. 

7. Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady. 

8. Návrh plánu termínov zasadnutí miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača a stálych komisií 

MZ MČ Bratislava-Rača. 

9. Návrh na schválenie člena stálej Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva. 

10. Návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do stálych komisií MZ MČ 

Bratislava-Rača na obdobie rokov 2019 – 2022. 

11. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu. 

12. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

13. Stav a vývoj počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 2019. 

14. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018. 

15. Správa o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018. 

16. Petícia za zastavenie stavebného konania - Polyfunkčný objekt Zrkadliská –  18.00 hod. 

17. Petícia s názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej dopravy v Krasňanoch“ –  18.00 hod. 

18. Interpelácie. 

19. Rôzne 

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov. 

20. Záver. 

 

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

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 
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program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  

          UZN 18/05/02/19/P 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Robert Hammer, Ing. Miloslav Jošt 

overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Marián Vulgan, JUDr. Juraj Madzin 

     

         UZN 19/05/02/19/P 

 

 

3.  Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2019 

MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2019 

 

         UZN 20/05/02/19/P 

 

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020 – 2021 

Stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava k návrhu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021  

MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie 

stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 

2019 a obdobie 2020 - 2021 

 

b) schvaľuje 

rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019, výška príjmov a výdavkov rozpočtu 

je 14.041.943,- EUR 

 

c) berie na vedomie 

návrh rozpočtu na obdobie 2020 - 2021 

 

d/ schvaľuje 

hlavné investičné akcie hradené z kapitálových výdavkov pre rok 2019 nasledovne: 

- dokončenie prestavby budovy na Novohorskej ul. na materskú školu 

- rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská ul. v rozsahu: doplatenie za 

prekládku STL plynovodu, elektrická prípojka, atletický ovál a veľké futbalové 

ihrisko vo vnútri oválu, osvetlenie atletického oválu a veľkého futbalového 

ihriska vo vnútri oválu, tribúny, tienenie 

- dokončenie rekonštrukcie budovy sa zateplením zdravotného strediska na 

Tbiliskej ul. 

- Račianska (Koloničova) kúria 

- obnova vozového parku 
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         UZN 21/05/02/19/P 

 

 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, 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 v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2018 zo dňa 26. júna 2018  

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 zo 

dňa 26. júna 2018          

UZN 22/05/02/19/P 

 

6. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2  

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 podľa predloženej alternatívy č. 2 

 

UZN 23/05/02/19/P 

 

7. Návrh na zriadenie miestnej rady, voľba členov miestnej rady 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

a/ v zmysle § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

zriaďuje miestnu radu v počte členov päť 

 

b/ v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ  

Bratislava – Rača 

 

volí vo verejnom hlasovaní za členov Miestnej rady: 

 

1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

2. Mgr. Ján Polakovič 

3. Miloš Máťuš 

4. Ing. Róbert Pajdlhauser 

5. Mgr. Monika Luknárová 

UZN 24/05/02/19/P 
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8. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a stálych komisií na rok 2019  

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

plán zasadnutí Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

a plán zasadnutí stálych komisií miestneho zastupiteľstva na rok 2019  

       

UZN 25/05/02/19/P 

 

9. Návrh na schválenie člena stálej Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva   

MZ MČ Bratislava-Rača  

volí 

 

za člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva poslanca Ing. Jána Lipianského. 

Za člena Komisie finančnej a majetkovej poslankyňu Ing. Miladu Dobrotkovú, MPH 

 

UZN 26/05/02/19/P 

 

 

10. Návrh na schválenie odborníkov z radov obyvateľov do stálych komisií MZ MČ 

Bratislava-Rača na obdobie rokov 2019-2022  

 

Doplňujúci návrh p. poslanca Ing. arch. Milana Andráša, PhD na prijatie 

uznesenia:  

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

doplnenie za štvrtého člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu 

a dopravy Ing. Jozef Hübela 

UZN 27/05/02/19/P 

 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

doplnenie stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača o 

odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača nasledovne: 

 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

Milan Abel, Ing. Jana Hlavová, Mgr. Juraj Dobšovič, Ing. Jozef Hübel 

 

Komisia finančná a majetková 

Ing. Radoslav Šimonič, Dušan Veselý 

 

Komisia sociálna a bytová 

Mgr. Branislava Belanová, Alojz Khandl, Mária Šujancová 

UZN 28/05/02/19/P 
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11. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu   

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie 

projektu „Podpora zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na 

komunitnej úrovni v MČ Bratislava-Rača“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-

SC211-2018-34, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta 

SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 

Bratislava-Rača, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 8.088,86 EUR (slovom: osemtisícosemdesiatosem eur a osemdesiatšesť centov), 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti. 

 

UZN 29/05/02/19/P 

 

12. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa od rád škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača   

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava – Rača 

 

 Škola Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa 

1 MŠ Barónka 14 1. Mgr. Monika Luknárová 

2. Ing. Miloslav Jošt 

3. Ing. Róbert Pajdlhauser 
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MŠ Cyprichova 74 

1.  Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

2.   Mgr. Beata Bešková 

3. Ing. Arch. Milan Andráš PhD. 

4. Róbert Hammer  
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MŠ Gelnická 34 

1. Ing. Milada Dobrotková, MPH 

2. Mgr. Beáta Bešková 

3. JUDr. Juraj Madzin 

4.  JUDr. Marián Vulgan 
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MŠ Plickova 16 

1.  Ing. Milada Dobrotková, MPH 

2.   Mgr. Angelika Bezděková 

3. Mgr. Ján Polakovič 

4. Filip Rybanič 
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MŠ Pri Šajbách 22/A  1.  Dagmar Gelingerová 

2. Mgr. Angelika Bezděková 

3. Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 



 

 

6 
Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 05.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UZN 30/05/02/19/P 

 

13. Stav a vývoj počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača a návrhy možného zvýšenia kapacít škôl od roku 

2019 

MZ MČ Bratislava-Rača  

odporúča 

 

vypracovať materiál k finančnej a technickej realizovateľnosti jednotlivých alternatív a 

predloží ho MZ MČ Bratislava-Rača do 30.06.2019.  

 

UZN 31/05/02/19/P 

 

14. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2018 nasledovným osobám: 

p. Jozefína Kaperová 

p. Mária Kiššíková 

p. Dušan Máťuš 

OZ Kengura 

OZ Račiansky vinohradnícky spolok 

 

UZN 32/05/02/19/P 

 

15. Správa o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

 

UZN 33/05/02/19/P 

 

16. Petícia za zastavenie stavebného konania – Polyfunkčný objekt Zrkadliská 

MZ MČ Bratislava-Rača  

1. konštatuje, že 
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MŠ Tbiliská 2 

1.  Dagmar Gelingerová 

2.  Ing. Robert Pajdlhauser 

3.  Miloš Máťuš 

4.  JUDr. Marián Vulgan 
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ZŠ s MŠ J.A. Komenského 

1. Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

2. Ing. Arch. Milan Andráš PhD. 

3. Róbert Hammer 

4. Filip Rybanič 
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ZŠ Tbiliská 4 

1.  Mgr. Monika Luknárová 

2. Miloš Máťuš 

3. JUDr. Juraj Madzin 

4. Mgr. Ján Polakovič 
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a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 06.11.2018 

doručená petícia za zastavenie stavebného konania – Polyfunkčný objekt 

Zrkadliská (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi Mestskej časti 

Bratislava-Rača a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 18484/2018, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav 

veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným 

záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 

a vybavenie. 

2. berie na vedomie 

 

petíciu za zastavenie stavebného konania – Polyfunkčný objekt Zrkadliská. 

 

3. vyjadruje podporu 

 

petícií na zastavenie predmetnej stavby Polyfunkčný objekt Zrkadliská. 

 

UZN 34/05/02/19/P 
 

17. Petícia s názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej dopravy v Krasňanoch“ 

MZ MČ Bratislava-Rača  

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 

19.12.2018 doručená petícia pod názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej 

dopravy v Krasňanoch“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi 

Mestskej časti Bratislava-Rača a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 21306/2018, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav 

veci, jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným 

záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 

a vybavenie. 
 

2. berie na vedomie 

petíciu s názvom „Zabráňme navýšeniu tranzitnej dopravy v Krasňanoch“. 
 
 

UZN 35/05/02/19/P 
 

18. Interpelácie 

JUDr. Marián Vulgan - orez stromov Cígeľská ulica  

Dagmar Gelingerová – zábrana vstupu do MŠ Šajby formou výsuvného stĺpa  

Ing. Milada Dobrotková, MPH – požiadavky ohľadne regulácie pohybu psov 
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Ing. Milada Dobrotková, MPH – pridať zastávku autobusu č.52 medzi zastávkami 

Tbiliská a Zvončeková a vybudovať prístrešky na zastávkach pri NKD v oboch smeroch 

Ing. Milada Dobrotková, MPH – orez stromov na Závadskej ul., obnova výsadby 

uschnutých borovíc na RNR 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – odstránenie lavičiek pri zastávke Pekná cesta (pri 

kostole)  

 

 

19. Rôzne 

 

20. Záver 

 

 Starosta Mgr. Michal Drotován poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho    

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 8. február 2019 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Michal Drotován 

  overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

 

JUDr. Marián Vulgan       Mgr. Monika Burdová 

         overovateľ                 prednostka  


