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Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 09.05.2019 

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, konaného 

dňa 09.05.2019, uznesenie č. 57 - 62 

 

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

 

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 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

   

program mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  

 

          UZN 57/09/05/19/P 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

       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 

 

3.  Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje  

 

 Úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 

14.591.264,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.591.264,- Eur. 

 

UZN 59/09/05/19/P 
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4. Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

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

MZ MČ Bratislava-Rača  

súhlasí 

 

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 

 

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 

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 

 

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

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

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 

 

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

miestneho zastupiteľstva ukončil. 

 

V Bratislave, 10. mája 2019 

 

 

JUDr. Juraj Madzin       Mgr. Michal Drotován 

  overovateľ                 starosta  

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser      Mgr. Monika Burdová 

         overovateľ                 prednostka  


