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Zápisnica 

z mimoriadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 9.5.2019 

uznesenie č. 57-62 

 

 

 

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

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Dagmar Gelingerová 

Robert Hammer 

Ing. Miloslav Jošt 

Ing. Ján Lipiansky 

JUDr. Juraj Madzin 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Mgr. Ján Polakovič 

Filip Rybanič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:  

Mgr. Monika Luknárová 

Miloš Máťuš 

JUDr. Marián Vulgan 

 

 

Predložený program 

1. Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

4. Návrh na schválenie stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu 

dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti parkovacej politiky 

5. Návrh na schválenie stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu 

dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti 

v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 

Z. z. o ovzduší 

6. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu 

VZN hl. mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

7. Záver. 

        

1.  Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 
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Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

   program mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

       UZN 57/09/05/19/P  
Hlasovanie č. 1 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

         návrhovú komisiu: Filip Rybanič, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD 

overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

UZN 58/09/05/19/P  

Hlasovanie č. 2  

 

 

3.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, vedúci ekonomického oddelenia MÚ MČ 

Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Ing. Radko Tiňo, PhD, prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 1 0 1 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.591.264,- 

ur a výška výdavkov rozpočtu je 14.591.264,- Eur. 

 

        UZN 59/19/02/19/P 

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 1 

 

4.         Návrh na schválenie stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti parkovacej politiky  

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedol Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy 

MÚ MČ Bratislava-Rača  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku na základe 

čoho hlavné mesto zmenilo prerozdelenie príjmov za úhradu za rezidentské parkovacie 

karty. Na predstavení parkovacej politiky pre poslancov bol pomer iný. Požiadal 

o vysvetlenie. 

Mgr. Michal Dorotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pre Raču je 

výhodnejší systém prerozdelenia príjmu za úhradu rezidenčných kariet,  zároveň privítal  

a požiadal o priblíženie parkovacích kariet a zodpovedanie otázky Mgr. Petra 

Bánovca,  riaditeľa sekcie dopravy z Magistrátu hlavného mesta.  

 

Hlasovanie č. 4 – udelenie slova p. Mgr. Peter Bánovec 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 1 

 

 

Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy Magistrátu hlavného mesta, uviedol, že 

prepočty sú vykonávané modelom, ktorý vznikol v roku 2017 spoločnosťou Deloitte 

a podnetom od starostu MČ Bratislava-Petržalka na iné  prerozdelenie dospeli k záveru, 

že uvedené prerozdelenie je výhodnejšie pre menšie mestské časti.  Príjmy pre hlavné 

mesto klesli, ale nie natoľko, aby to výrazne ovplyvnilo financovanie systému, alebo 

budovanie záchytných parkovísk či nákup vozidiel MHD.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že od 

januára prebehlo pre mestských poslancov niekoľko stretnutí na tému parkovacia 

politika a najväčšou výtkou zo strany mestských častí bolo práve prerozdelenie príjmu 

za úhradu rezidenčného parkovania. Uvítala samozrejme uvedený krok hlavného mesta, 

že berú do úvahy ich pripomienky a zapracovali ich.  

  

Návrhová komisia, pán poslanec Filip Rybanič, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

                                                       súhlasí  
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s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorý sa týka úpravy 

príjmu Bratislavy a príslušnej mestskej časti z výnosu úhrad za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel a zmeny paragrafu zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  

         UZN 60/09/05/19/P 

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 1 0 0 

 

5. Návrh na schválenie stanoviska Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu 

dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci vymedzenia pôsobnosti mestskej časti 

v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 

137/2010 Z. z. o ovzduší 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril názor, že uvedený 

materiál by bolo potrebné prerokovať v komisii a prejsť na riadnom zastupiteľstve.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že na vyjadrenie 

k uvedenému štatútu je MČ povinná sa vyjadriť do 60 dní, inak sa berie že súhlasí bez 

pripomienok.  

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

momentálne je priestor na prerokovanie uvedeného štatútu, pre MČ je výhodné mať 

uvedené kompetencie vo svojich rukách a v prípade prekročenia emisií môže MČ 

regulovať prevádzku motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu 

ovzdušia. Ďalej uviedla, že aby bola prijatá zmena štatútu je potrebné, aby najmenej 10 

zastupiteľstiev bolo za, resp. naopak, MČ nie je jediná ktorá o tom rozhoduje. Uvedený 

návrh podporí.    

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, keďže MČ by bola radšej ak 

by uvedený štatút zostal pod mestom a nemá veľa informácii o uvedenom materiáli, 

jeho stanovisko bude nesúhlasné.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MČ Bratislava-Rača, je za to, aby štatút malo 

v kompetencii hlavné mesto a MČ bude dávať iba súhlas.  

 

Na mimoriadne zastupiteľstvo sa dostavil a ospravedlnil svoje oneskorenie poslanec 

Ing. Miloslav Jošt.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Ing. Radko Tiňo, PhD, prečítal na návrh 

starostu Mgr. Michala Drotována návrh uznesenia vo verzii po a) súhlasí.  

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača  

súhlasí  
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s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny 

podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

         

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 6 4 2 0 

 

       Uznesenie nebolo prijaté!  

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Ing. Radko Tiňo, PhD, prečítal na návrh 

starostu Mgr. Michala Drotována návrh uznesenia vo verzii po b) nesúhlasí.  

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača  

nesúhlasí  

s návrhom Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci 

vymedzenia pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny 

podľa ust. § 9 ods. 10 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.  

            

      UZN 61/09/05/19/P 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 7 3 2 0 

 

6. Návrh na schválenie stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy 

MÚ MČ Bratislava-Rača  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy Magistrátu hlavného mesta, predstavil 

uvedené VZN, ktoré ešte nie je vo finálnom štádiu. Po zapracovaní pripomienok 

všetkých mestských častí, bude uvedené VZN predstavené obyvateľom Bratislavy 

a taktiež budú môcť zaslať svoje pripomienky. Finálna verzia bude až po schválení na 

Mestskom zastupiteľstve poslancami.  

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

proti akýmkoľvek zľavám, nabúravajú celý systém, ale ak MZ podporí zľavy pre rodiny 

s malými deťmi, je potrebné podporiť, resp. dať na zamyslenie, že by bolo potrebné brať 

do úvahy aj zľavy pre rodiny, ktoré sa starajú o chorých a starých príbuzných. Ďalej sa 

vyjadrila k zónam regulovaného parkovania, hlavne v miestach, kde je električková 
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trať. Pri zastávkach. Podporí a navrhuje odsúhlasiť Variant č. II a to zavedenie 

rezidenčného parkovania na celom obývanom území MČ Bratislava-Rača.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, z dôvodu aby sa predišlo 

diskriminácii obyvateľov, navrhol sa aj variant č. II, aby všetci obyvatelia celej MČ boli 

zahrnutí do rezidenčného parkovania a mohli tak využívať rezidenčnú kartu na 

parkovanie v inej MČ. Zľavy si bude MČ určovať sama na základe vlastného usúdenia 

a schválenia zastupiteľstvom.  

 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., podporil stanovisko p. Dobrotkovej, že je taktiež 

proti akýmkoľvek zľavám, výnimkám na rezidenčné karty. Uviedol príklad fungovania 

parkovacej politiky v Dánsku, s tým, že pokiaľ ten systém nebude fungovať podobne, 

nevidí dôvod zavádzania parkovacej politiky u nás.  

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

k problematike parkovacej politiky a dopravy v meste  je potrebné sa postaviť 

zodpovedne. Ide o súbor opatrení a regulácie áut. Je za to, aby mesto bolo čistejšie, ulice 

boli zorganizované, upratané a je za zavedenie parkovacej politiky. Verí tomu, že za 5 

rokov budeme mať krajšiu Raču.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pri stretnutí 

s obyvateľmi sa stretáva s negatívnym názorom na prijatie parkovacej politiky.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril názor, že je 

za to aby sa spustila parkovacia politika a s predložených návrhov by bolo vhodné prijať 

Variant č. II s tým, že bude v budúcnosti možnosť zriadiť zóny aj v častiach, ktoré nie 

sú momentálne masovo obývané. Taktiež dáva na zváženie vytvorenie hybridnej zóny.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  dáva na zváženie aj zavedenie 

dennej parkovacej politiky, z dôvodu, aby v rámci dňa neparkovali v MČ autá z Pezinka 

a okolia. Jeho názor na parkovaciu politiku je taký, že v prvom kole zavedenia 

parkovacej politiky by postačovalo spoplatnenie parkovania pre mimo bratislavských 

obyvateľov a obyvateľov  z iných mestských častí. Taktiež vyjadril svoju nespokojnosť 

ako magistrát presadzuje parkovaciu politiku a tlačí na MČ, aby dali svoje stanoviská 

a následne si to už bude mesto samé doťahovať do záverečnej fázy. Nerozumie postupu 

magistrátu a nesúhlasí s tým.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ sa musí vyjadriť 

k návrhu, ktorý nám bol predložený. Ide o celomestské VZN, mestskí poslanci ho môžu 

meniť aj v poslednej fáze. Súhlas mestskej časti sa dáva s tým, že tam budú zapracované 

jej predložené pripomienky. Ide o proces, ktorý nevieme ovplyvniť, je daný.  

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

v minulom období nemali MČ možnosť sa vôbec vyjadriť k mestskému VZN, taktiež 

nebolo nikdy tak veľmi blízko komunikované na úrovni primátora, odborníkov 

z magistrátu akékoľvek VZN. Preto vkladá dôveru do súčasného vedenia magistrátu 

a verí, že všetky pripomienky budú zapracované, tak ako to MČ požadujú.  

 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol ešte, že bude na 

samotných obyvateľov a na diskusiu s nimi, aby si sami zvolili zavedenie jednotlivých 

zón, zóny, ktorá bude zavedená prvá či uvedené zóny chcú, či sú potrebné alebo nie. 

Lokalita Krasňany vníma veľmi citlivo situáciu, z dôvodu vysokej tranzitnej dopravy.  

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

poslanci majú jasný zámer, aby parkovacia politika fungovala aj na území mestskej 

časti. Očakáva od magistrátu, aby predstavilo im ako poslancom a obyvateľom o rok 

ako bude parkovacia politika vyzerať, čo vlastne prinesie obyvateľom, kde budú 

záchytné parkoviská, ako sa posilní doprava. Je za to, keď budú zapracované 

pozmeňovacie návrhy predložiť finálny návrh parkovacej politiky na schválenie 

a pripomienkovanie. Navrhuje doplnenie uznesenia k bodu 6. v znení: Odporúča 

prehodnotiť sadzby poplatkov uvedenom v návrhu „Všeobecne záväzné nariadenie 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019 z ........2019 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel .“ a znížiť sadzby na 50% na prechodne obdobie 3 

rokov. Po dopracovaní finálnej verzie podmienok parkovacej politiky opätovne 

predložiť MZ MČ Bratislava Rača. 

Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy Magistrátu hlavného mesta, uviedol, že 

mesto pripravuje informačnú kampaň pre zlepšenie dopravy v súvislosti s parkovacou 

politikou čo všetko bude chcieť splniť do zavedenia parkovacej politiky. Predpokladá 

sa termín september 2020. Ďalej uviedol, že v Rači rezonuje hlavne problém tranzitnej 

dopravy, dochádzajúcich pracujúcich. Je tu vytipovaný jeden priestor pre záchytné 

parkovisko na ktorom začnú pracovať. Taktiež pracujú na analýze zavedenia hustejšej 

električkovej dopravy. Určite chcú celý čas využiť na to, aby boli na spustenie 

parkovacej politiky pripravení.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor, že to čo 

nie je na papieri to neplatí, navrhuje ponechať si ešte vyjednávací priestor s 

hlavným mestom a až po zapracovaní všetkých pripomienok nech sa uvedené VZN 

schvaľuje.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, uviedla na 

margo p. Polakoviča, že uvedené VZN môžu schvaľovať iba mestskí poslanci, poslanci 

MČ Bratislava-Rača dávajú iba stanovisko. Uvedená parkovacia politika začne platiť 

najskôr od januára 2021 a bude zavádzaná postupne.  

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

nutné v súvislosti s dopravou v Bratislave urobiť rázne opatrenia a preto je rada, že 

rozhodnutie je na mestských poslancov. Uvedené VZN podporí. A oceňuje primátora 

Matúša Valla.  

 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, vyjadril, že s témou parkovacej 

politiky sa zaoberá už roky ako verejný činiteľ a vie, že je nutné, aby sa poslanci 

Mestského zastupiteľstva zhodli na tom, že idú riešiť parkovanie a dopravu v hlavnom 

meste, prijali uvedené VZN a následne sa začalo s realizáciou. V minulom období sa na 

uvedenú tému iba roky debatovalo, ale nikam sa uvedená záležitosť neposunula.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, oceňuje, že uvedený návrh 

prichádza, je najvyšší čas sa ním zaoberať, pretože keď sa nenájde politická odvaha 

teraz, už sa nenájde vôbec. Je za to, uvedené VZN podporiť aj napriek tomu, že sú tam 

medzery. Medzi ne patrí: podchytenie viacgeneračného bývania, sociálny rozmer 

vydávania kariet a abonentské karty.   

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, domácnosť, 

ktorá nie je držiteľom auta si môže vybaviť kartu návštev na 150 hodín parkovania.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  upozornil na využitie 

abonentských kariet pre obyvateľov, ktorí nemajú a nechcú trvalý pobyt v Rači, ale sú 

ochotní si uvedenú kartu zakúpiť.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne vyhlásil, že nebude 

hlasovať za niečo, s čím nesúhlasí. Nerozumie argumentom kolegov, poslancov. Môže 

zahlasovať iba za to, čo je na papieri, nie to čo je povedané, prisľúbené. Na záver 

zdôraznil, že je za parkovaciu politiku, dobrú parkovaciu politiku, ale neschváli to, čo 

má na stole.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, vyzvala p. 

Polakoviča, že teraz má priestor, aby podal pozmeňovací návrh. Doteraz sa tak z jeho 

strany nestalo.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, čo sa stane, keď 

sa uvedené VZN neschváli, či parkovacia politika končí, resp. či je z toho všetkého 

vylúčená iba mestská časť? Má za to, že mestské VZN nie je kompetencia zastupiteľstva 

mestskej časti Rača ale kompetencia mestských poslancov.  
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že toto VZN 

schvaľuje Mestské zastupiteľstvo, podľa štatútu zákona o Bratislave ho predkladá 

všetkým mestským častiam, keďže sa týka celého mesta. A zastupiteľstvo dáva iba 

stanovisko, súhlasí/nesúhlasí, s pripomienkami. Mestská časť dáva iba pripomienky 

k uvedenému VZN.  

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku, či sa 

nevysporiadané parkovacie plochy na Šajbách a Rendezi budú dávať do poriadku 

a taktiež je za to, aby sa spustila parkovacia politika, aj keď problematika nie je 

vysvetlená podrobnejšie. Vidí nutnosť regulovať dopravu a parkovanie v Bratislave.  

Mgr. Peter Bánovec, riaditeľ sekcie dopravy Magistrátu hlavného mesta, odpovedal, 

že tento problém nevysporiadaných odstavných plôch sa týka aj komunikácií a aktuálne 

sa pripravujú v spolupráci v právnym oddelením dokumenty, aby sa vedeli pozemky 

ktoré sú pod stavbami mesta ale pozemky im nepatria vysporiadať. Rieši sa ale aj opačný 

problém.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, že 

o ucelenom VZN budú hlasovať iba mestskí poslanci, konečné riešenie je v kompetencii 

iba mestských poslancov.   

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že mesto malo 

pripraviť také VZN, kde budú zapracované všetky pripomienky a následne ho dať na 

schválenie mestským častiam. Nie predložiť niečo, čo sa nevie ako bude v záverečnej 

fáze vyzerať. Požiadal magistrát, ak má záujem aby spoločne mestské časti sa podieľali 

na vzniku parkovacej politiky tak treba zozbierať pripomienky, zapracovať 

pripomienky, ktoré sa zapracovať dajú a následne ho predložiť mestským častiam.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pripomienky, ktoré 

mestská časť dala už magistrát medzi časom zapracoval, opakuje sa, že ak má p. 

Polakovič pripomienky nech ich predloží. Do dnešného dňa tak nebolo učinené. 

Pripomienky sa dajú zapracovať len je potreba ich predniesť. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, jediná šanca bola iba dať 

pripomienky k uvedenej problematike, uvedené VZN budú schvaľovať mestskí 

poslanci, keďže sa jedná o mestské VZN. Zodpovedať budú za to mestskí poslanci. 

Taktiež vyzval mestského poslanca Mgr. Petra Pilinského prítomného v sále 

k vyjadreniu názoru. Ten však k uvedenej problematike nevystúpil. Navrhuje diskusiu 

ukončiť.  

 Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, dnes bude vyjadrovať svoj 

názor na aktuálne VZN, pripomienky podá ale nie dnes.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal procedurálny návrh na 

ukončenie rozpravy.  

 

Hlasovanie č. 8 – procedurálny návrh p. Madzina na ukončenie rozpravy 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje doplnenie uznesenia 

k bodu 6. v znení: Požadujeme zľavu pri zakúpení parkovacej karty na jeden byt 

v prípade viacgeneračnej rodiny bývajúcej v jednom byte a to tak, aby bola úhrada za 

jednu parkovaciu kartu vo výške 49,- Eur v prípade prvých dvoch áut.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Filip Rybanič, prečítal písomný návrh na doplnenie 

uznesenia p. Pajdlhausera 
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Hlasovanie č. 9 - doplňujúci návrh p. Pajdlhausera 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 5 2 5 0 

Návrh na doplnenie uznesenia nebol prijatý!  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Filip Rybanič, prečítal písomný návrh na doplnenie 

uznesenia p. Jošta.  

 

Hlasovanie č. 10 - doplňujúci návrh p. Jošta 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 6 1 5 0 

Návrh na doplnenie uznesenia nebol prijatý!  

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Ing. Radko Tiňo, PhD, prečítal návrh uznesenia 

vo variante II. Zavedenie rezidenčného parkovania na celom obývanom území MČ 

Bratislava-Rača 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta SR č..../2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel.  

Vo Variante II: Zavedenie rezidenčného parkovania na celom obývanom území MČ 

Bratislava – Rača. 

          UZN 62/09/05/19/P 

Hlasovanie č. 11  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 8 4 0 0 

 

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

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

V Bratislave, 16. mája 2019 

 

 

JUDr. Juraj Madzin        Mgr. Michal Drotován 

       overovateľ         starosta  

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser        Mgr. Monika Burdová 

         overovateľ                  prednostka  


