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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 26.03.2019 

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, konaného dňa 26.03.2019, 

uznesenie č. 41 - 56 

 

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 smernice starostu mestskej časti Bratislava–Rača č. .../2019 o zásadách 

rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača; 

4. Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu 

majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018; 

5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 

5/2018  – oblasť sociálne veci; 

6. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 

5/2018  – oblasť školstvo; 

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

5/2018  – oblasť šport; 

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

5/2018  – oblasť kultúra; 

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

5/2018  – oblasť životné prostredie; 

10. Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, 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; 

11. Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1537/11 a pozemku reg. „E“ 

KN parc. č. 1496/1 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 – 2JTI, s.r.o.; 

12. Návrh na prenájom pozemkov v záhradkárskej osade Močiar; 

13. Návrh na prevod pozemku parc. č. 433/10 v k.ú. Rača, 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; 

14. Lokalita Táborky – Huštekle vymedzenie územia na spracovanie územného plánu 

zóny; 

15. Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí 

nie sú poslancami; 

16. Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2019; 

17. Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018; 

18. Petícia proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou  

výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava – 18.00 hod; 

19. Interpelácie;  

20. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov; 

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

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

   

program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  

          UZN 41/26/03/19/P 

 

Návrh starostu Mgr. Michala Drotována na doplnenie programu o bod 2a) 

Informácia o plnení uznesení  

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

   doplnenie programu  Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača o bod 2a) 

 

UZN 42/26/03/19/P  

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

      návrhovú komisiu: Ing. Róbert Pajdlhauser, Miloš Máťuš 

overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Ján Polakovič 

     

         UZN 43/26/03/19/P 

 

2.a) Informácia o plnení uznesení  

        MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev mestskej časti Bratislava-

Rača z dní 29. januára 2019, 05. februára 2019 a z 19. februára 2019.  

 

         UZN 44/26/03/19/P 

 

3.  Návrh smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2019 o zásadách 

rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje  

 

návrh smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2019 o zásadách rozpočtového 

hospodárenia MČ Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 01.04.2019.  

 

         UZN 45/26/03/19/P 

 

4. Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu 

majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

informáciu o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, 
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pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018.  

      UZN 46/26/03/19/P 

 

5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 

5/2018 – oblasť sociálne veci 

6. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 

5/2018 – oblasť školstvo  

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

č. 5/2018 – oblasť šport  

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

č. 5/2018 – oblasť kultúra 

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

č. 5/2018 – oblasť životné prostredie  

(Hlasovanie a rokovanie o bodoch 5-9 bolo procedurálnym návrhom poslanca R. 

Pajdlhausera zlúčené do jedného bodu)  

 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

dotácie pre nasledovné organizácie:  

 

5. oblasť sociálne veci 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri príležitosti posedenia ku Dňu matiek, 
posedenia dôchodcov a jubilantov a Mikulášske posedenie pre deti) 

                                                         
500,00 €  

Občianske združenie Varianty (tlačiareň, tonery do tlačiarne, nákup odbornej literatúry, materiálne 

zabezpečenie divadelného predstavenia, kancelárske potreby a materiál, tlač propagačných materiálov) 

                                                      
1 100,00 €  

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Krasňany (dopravné náklady, vstupné) 

                                                         
700,00 €  

Občianske združenie STOPA Slovensko (medicínsky materiál, pracovná terapia, príspevok na 

električenky, položky na pre pracovnú terapiu) 

                                                         
760,00 €  

Slovenský zväz invalidov - ZO Rača (ubytovanie, vstupné na termálne kúpalisko) 

                                                      
1 000,00 €  

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Rača (doprava, vstupenky, ubytovanie, prehliadka Kremnice, 

Banskej Štiavnice) 

                                                      
1 385,00 €  

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, stravovanie pre 2 deti 

                                                         
616,00 €  

OZ Vagus, občianske združenie (medicínsky materiál, pohonné hmoty, materiál potrebný na výkon 

projektu, kancelárske potreby) 

                                                         
950,00 €  

Mládež ulice, občianske združenie (všeobecný materiál) 

                                                      
2 000,00 €  

Deti a dorast, s.r.o (predeľovací regál, závesný systém na fitlopty, propagácia - plagáty, banery, príprava 
a tlač edukačných materiálov, tlačiareň) 

                                                      
2 000,00 €  

Raná starostlivosť, n.o. (nákup videokamery, dataprojektora) 

                                                      
1 000,00 €  

 

6. oblasť školstvo 

SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) na projekt  Domček pre hračky a športové 

potreby 

                                                         
850,00 €  

SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole (Plickova 16) na projekt Stavebnicové centrum na 

našom dvore  

                                                         
800,00 €  



 

 

4 
Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 26.03.2019 

 

Občianske združenie Jeleň (Elimu)  na projekt Elimu Robotik – príprava na účasť na regionálnom turnaji 
medzinárodnej súťaže First®Lego®League (Fll) 

                                                         
860,00 €  

Krasňanko o.z. na projekt  Notebook pre pedagogický personál 
                                                         

330,00 €  

 

 

 

7.       oblasť šport 

LEONIDAS, o.z. 

                                                      
1 000,00 €  

Perun,o.z.  (Na projekt Račiansky kros Leto) 

                                                         
350,00 €  

Perun,o.z. (Na projekt Račiansky kros Zima) 

                                                         
350,00 €  

ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. 

                                                      
1 500,00 €  

ŠK Krasňany, o.z. 

                                                      
4 000,00 €  

Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z.  

                                                      
6 000,00 €  

Futbalový klub Rača, ,o.z.  

                                                    
15 000,00 €  

HαT Dance company ,o.z. 

                                                      
2 000,00 €  

Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z.  

                                                      
1 200,00 €  

Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z.  

                                                      
1 200,00 €  

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z. 

                                                         
400,00 €  

Sportmedia, s.r.o. 

                                                         
350,00 €  

BMX Klub Rača, o.z.  

                                                         
900,00 €  

CRAZY JUMP, o.z.  

                                                         
800,00 €  

VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. 

                                                      
1 000,00 €  

ST Relax Rača, o.z 

                                                      
1 000,00 €  

Športový klub Račišdorf, o. z.  

                                                         
500,00 €  

Plavecká akadémia, ,o.z. (Na projekt Plávaním ku zdraviu deti račianskych materských škôl) 

                                                         
600,00 €  

Priatelia behu ležérneho, o.z. 

                                                         
500,00 €  
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8.     oblasť kultúra 

Divadlo Endorfín  

                                                         
450,00 €  

 

 

9.     oblasť životné prostredie 

BIVIO Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (Rekonštrukcia záhrady detského ihriska) 
                                                      

1 400,00 €  

LANDIER spol. s r.o. (Výsadba kríkov a kvetov, zlepšenie kvality verejnej zelene v okolí bytového domu 

Pekná cesta 9/11) 

                                                         
800,00 €  

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača (Nákup hasičskej techniky a výzbroje) 
                                                      

1 000,00 €  

Občianske združenie Stará Jedáleň (Vybudovanie vonkajšej rampy pre imobilných, zveľadenie exteriéru) 
                                                      

2 200,00 €  

Klub železničných modelárov (Revitalizácia modelového koľajiska) 
                                                         

800,00 €  

TALK ADVERTISING s.r.o. (Vzdelávacie kurzy o včelách) 
                                                      

1 300,00 €  

       

 

!!! Pre všetky dotácie pre oblasti sociálne veci, školstvo, šport, kultúra a životné 

prostredie, body 5-9 bolo prijaté spoločné uznesenie !!! 

 

UZN 47/26/03/19/P 

 

10. Návrh na zmenu nájomcu predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, 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  

 

prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači 

pre MMPI s. r. o., so sídlom Macharova 11, 851 01 Bratislava, IČO 44 702 809, 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 tradičných mliečnych, mäsových 

výrobkov a výrobkov zdravej výživy v tejto lokalite za nasledovných podmienok: 

-   nájomné: v zmysle aktuálneho cenového výmeru 

-  doba nájmu: neurčitá 

UZN 48/26/03/19/P 

 

 

11.  Návrh na prenájom častí pozemkov reg. „C“ KN parc.č. 1537/11 a pozemku reg. 

„E“ KN parc.č. 1496/1 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 – 2JTI, s.r.o.  

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11, k.ú. Rača o výmere 83,61 m2 

a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1, k.ú. Rača o výmere 85,90 m2 podľa 
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priloženej situácie na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 

IČO: 44 648 928, 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 

úpravy komunikácií a plochy na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súbor 

Rínok Rača“, za týchto navrhovaných podmienok: 

- nájom na dobu určitú, s ukončením nájmu dňom nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia predmetnej komunikácie 

- výška nájomného: 100 €/m2/rok 

UZN 49/26/03/19/P 

 

12. Návrh na prenájom pozemkov v záhradkárskej osade Močiar   

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

ukončenie v súčasnosti platnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku kat. úz. Bratislava-

Rača lokalita Močiar zo dňa 03.12.1979 so základnou organizáciou Slovenského 

ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu 3 – 16 Močiar k 3.12.2019 a zároveň žiada 

starostu rokovať o uzatvorení novej nájomnej zmluvy.  

 

UZN 50/26/03/19/P 

 

13. Návrh na prevod pozemku parc.č. 433/10 v k.ú. Rača, 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, pozemku registra „C“ KN parc.č. 433/10 o celkovej 

výmere 568 m2, druh pozemku ostatná plocha zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor v prospech 

Dana Hauserová, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, časť pozemku parc. č. 433/10 

odčlenenú geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa 08.03.2011, vyhotoveným Ing. 

Ivanom Paulenom Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30 15 46 69 

úradne overeným pod č. 499/2011 dňa 21.03.2011, o výmere 321 m2 za cenu 95 EUR/m2, 

celková cena 30 495 EUR,  

Ing. Juraj Schwarz, bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx Bratislava, časť pozemku z parc. č. 433/10, 

po odčlenení geometrickým plánom č. 5/2011 zo dňa 08.03.2011, vyhotoveným Ing. 

Ivanom Paulenom Geodetické práce, Páričkova 13, 821 08 Bratislava, IČO: 30 15 46 69 

úradne overeným pod č. 499/2011 dňa 21.03.2011, ako novovytvorený pozemok parc. č. 

433/32 o výmere 247 m2 za cenu 95 EUR/m2, celková cena 23 465 EUR; 

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 pričlenenia 

predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti vo vlastníctve 

žiadateľov za týchto podmienok:  

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu, 

najneskôr pri podpise jednotlivej kúpnej zmluvy 
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- kúpne zmluvy budú podpísané do 30.09.2019, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

V prípade, že konkrétna kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.09.2019, toto uznesenie 

stratí platnosť v časti, vzťahujúcej sa na uvedenú zmluvu. 

 

UZN 51/26/03/19/P 

 

14. Lokalita Táborky – Huštekle vymedzenie územia na spracovanie územného plánu 

zóny 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

vymedzenie riešeného územia pre spracovanie „Územného plánu zóny Táborky-

Huštekle“ podľa grafickej prílohy – vymedzenie územia. 

 

UZN 52/26/03/19/P 

 

15. Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača, ktorí nie sú poslancami 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie 

sú poslancami, s účinnosťou od 01. apríla 2019. 

 

UZN 53/26/03/19/P 

 

16. Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2019 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

Informáciu o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Rača s účinnosťou od 01.03.2019 

 

UZN 54/26/03/19/P 

 

17. Správa z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 
správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri 

vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018.  

 

UZN 55/26/03/19/P 
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18. Petícia proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou 

výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava – 18.00 

hod  

MZ MČ Bratislava-Rača  

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 20.02.2019 

doručená petícia „proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním 

súvisiacou výstavbou parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, 

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

časti Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 3468/2019, 

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 proti výstavbe bytového domu so štartovacími bytmi a s ním súvisiacou výstavbou 

parkovacích a odstavných plôch na Dopravnej ulici, Bratislava. 

 
 

UZN 56/26/03/19/P 
 

19. Interpelácie 

Neboli prijaté žiadne interpelácie.  

 

 

20. Rôzne 

 

 

21. Záver 
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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 26.03.2019 

 

 

 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 5. apríla 2019 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Michal Drotován 

  overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Polakovič       Mgr. Monika Burdová 

         overovateľ                 prednostka  


