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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Rača zo dňa 17.09.2019. 
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2. Materiál 
 

Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 17.09.2019 
 
p. Dobrotková – žiada vyriešiť parkovanie mimoračianských áut na ulici Závadzká 

20 a prosí o zváženie možností ako riešiť hluk z budovaného detského ihriska 

v spolupráci s Orange.  

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

Ďakujeme Vám za podnety. Touto cestou predkladáme naše odpovede:  

1. Toto vyrieši zavedenie parkovacej politiky, na ktorej realizácií pracujeme. 

2. Vzhľadom na to, že ide o verejné priestranstvo, nemá mestská časť kompetenciu na 

odstránenie týchto vozidiel. Jedinou možnosťou je im slušne dohovoriť bez garancie 

zmeny zo strany prevádzkovateľa danej požičovne. 

3. Pokiaľ sa jedná o pripravovaný skejtpark neďaleko Závadskej, tak tam pripravujeme 

technické riešenie, ktoré nebude postavené na hlučných kovových rampách, ale na 

betónových prekážkach, ktoré sú podstatne tichšie. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 04.10.2019 
 
 
p. Dobrotková – žiada v spolupráci s magistrátom vyriešiť „zelenú vlnu“ na všetkých 

križovatkách, zvážiť pridať prechod pre chodcov pri Kauflande za križovatkou, 

vyčistiť električkovú trate a zrekonštruovať zastávky električiek.  

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

Ďakujeme Vám za podnety. Touto cestou predkladáme naše odpovede:  

a) Zašleme túto požiadavku na kolegov na Magistráte.  

b) O tomto probléme sme s Magistrátom rokovali ešte na jar 2019 v rámci širšieho riešenia 

bezpečnosti chodcov okolo Račianskej/Žitnej/Púchovskej pričom na konkrétne kroky zo 

strany Magistrátu čakáme.  

c) Vyzveme kolegov na DPB, aby zvýšili intenzitu čistenia koľajísk.  

d) V rámci našich aktivít sme zrevitalizovali vzhľad prístreškov. Rozsiahlejšia 

rekonštrukcia prístreškov sa čaká až počas rekonštrukcie račianskej radiály, ktorá zatiaľ 

nemá dátum realizácie. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 04.10.2019 
 
p. Dobrotková – žiada dokončenie kanalizačnej šachty na križovatke Víťazná 

a Hrušková ulica, na konci Trávnej zmeniť dopravnú značku, zmeniť ulicu na ktorej 

prebieha zásobovanie Kauflandu, upozorňuje na stav parku Jozefa Miloslava 

Hurbana a žiada zverejňovanie podnetov od občanov na webovej stránke.  
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Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

Ďakujeme Vám za podnety. Touto cestou predkladáme naše odpovede:  

1. Dokončenie kanalizácie na križovatke Víťazná a Hrušková preveríme na BVS. Akcia 

bude dokončená podľa harmonogramu BVS. 

2. Požiadavku preveríme z dopravného hľadiska a po jej vyhodnotení zvážime zmenu 

dopravnej značky. 

3. Vyzveme Kaufland, aby zmenil spôsob akým je obchodný dom zásobovaný.  

4. O nedostatkoch v parku J.M. Hurbana vieme. Jedná sa však o pozemok Magistrátu, 

o ktorý sa naša mestská časť chce uchádzať. Investície zo strany Magistrátu preto 

neočakávame a sami do neho investovať nemôžeme. Po doriešení vlastníckych vzťahov 

tieto nedostatky odstránime. 

5. Všetky interpelácie poslancov, sú riadne evidované a odpoveď je zasielaná poslancom 

do 30 dní od podania. Pracujeme na tom, aby aj interpelácie a tak aj podnety od 

občanov boli zverejňované na webovej stránke.  

 Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 09.10.2019 
 
 
p. Tiňo – žiada vyklčovanie kríkov a pokosenie pred KS Impluz.  

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

Ďakujeme za podnet. V mesiaci september bol vykonaný orez spomínanej zelene a podnet 

preto považujeme za vyriešený. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 04.10.2019 

 

p. Pajdlhauser – žiada podrobnú informáciu o personálnych zmenách v aktuálnom 

volebnom období.  

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

V prílohe uvádzame zoznam, kde je uvedená funkcia a termín skončenia pracovného 

pomeru, spolu s uvedením počtu osôb, ktoré ukončili pracovný pomer  podľa jednotlivých 

paragrafov zákonníka práce. Nie je možné uviesť  mená a priezviská s uvedením funkcie, 

nakoľko ide o osobné údaje, na ktorých použitie nemáme súhlas v zmysle zákona a 

nariadenia o ochrane osobných údajov, keďže ide už o bývalých zamestnancov. Je možné 

podať len celkovú informáciu o dôvode skončenia pracovného pomeru (PP) a počte osôb:  

Dôvod skončenia PP podľa zákonníka práce: 

§60 dohoda – 23 osôb 

§63 výpoveď zo strany zamestnávateľa - 1osoba pre nadbytočnosť 

            1 osoba pre stratu zdravotnej spôsobilosti 

§67 výpoveď zo strany zamestnanca – 2 osoby 
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§68 okamžité skončenie/absencia – 2 osoby 

§71 PP na dobu určitú – 6 osôb 

§72 ukončenie PP v skúšobnej dobe – 5 osôb 

Spolu 40 osôb 

Zoznam zamestnancov - odchod december 2018 - august 2019 

P.č. 
dátum 
odchodu Spôsob Pozícia odstupné odchodné   

1 5.12.2018 §72 - ukončenie PP v SD Robotník       
2 31.7.2019 § 71 - zmluva na DU pomocná sila jedáleň       
3 20.12.2018 § 60 – dohoda Mediálne 5x     
4 31.12.2018 § 60 - dohoda – dôchodok Robotník   1x   
5 31.12.2018 § 71 - zmluva na DU Upratovanie       

6 31.1.2019 § 60 – dohoda 
asistent org.služieb a int. 
Kom. 3x     

7 31.1.2019 § 60 – dohoda Prednosta 3x     
8 31.1.2019 § 60 – dohoda PR       
9 28.2.2019 §63 - dohoda - nadbytočnosť terénna soc. Pracovníčka       

10 31.1.2019 § 60 – dohoda vedúca kancelárie 5x     
11 14.3.2019 §63 - dohoda - strata zdr. spôs. terénna soc. Pracovníčka 3x     
12 31.3.2019 § 71 - zmluva na DU Údržba       
13 31.3.2019 § 60 – dohoda konateľ Media Rača 3x     
14 31.3.2019 § 60 – dohoda odchod do dôchodku   1x   
15 31.3.2019 § 60 - dohoda – dôchodok pokračuje na dohodu   1x   
16 31.3.2019 § 71 - zmluva na DU Robotník       
17 31.3.2019 § 60 - dohoda – odsúdený Robotník       
18 31.3.2019 § 60 – dohoda Právnik       
19 7.4.2019 § 60 – dohoda Právnik       
20 30.4.2019 § 67 - výpoved zamestnanca referent stavebného úradu       
21 30.4.2019 §72 - ukončenie PP v SD inšpektor ŽP       
22 31.5.2019 § 60 - dohoda – dôchodok Robotníčka   1x   
23 31.5.2019 § 60 – dohoda referát stratégii       
24 16.6.2019 §72 - ukončenie PP v SD inšpektor ŽP       
25 25.6.2019 § 68 - okamžité / absencia Robotník       
26 30.6.2019 § 60 – dohoda Opatrovateľka       
27 30.6.2019 § 60 – dohoda Upratovanie 5x 1x   
28 30.6.2019 § 60 – dohoda Upratovanie 2x     
29 31.7.2019 §72 - ukončenie PP v SD Upratovanie       
30 31.7.2019 § 60 – dohoda referent dopravy 2x     
31 31.7.2019 § 60 – dohoda Personalistka       
32 31.8.2019 § 67 - výpoved zamestnanca referent stav. Úradu       
33 31.8.2019 § 60 – dohoda IT 2x     

34 5.9.2019 §72 - ukončenie PP v SD 
vedúca oddelenia pre soc. 
Veci       

35 30.9.2019 § 60 – dohoda Opatrovateľka       
36 3.9.2019 § 68 - okamžité / absencia Robotník       
37 30.9.2019 § 71 - zmluva na DU sociálny pracovník       
38 30.9.2019 § 71 - zmluva na DU referent čistoty       
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39 26.9.2019 § 60 - dohoda sociálny pracovník       
40 30.9.2019 § 60 - dohoda redaktorka       

  

Uzatváranie pracovných pomerov a ich ukončovanie zo strany zamestnávateľa, 

Mestskej, časti je v kompetencii starostu (Organizačný poriadok). 

V prílohe Vám prikladáme zoznam osôb, ktorým bolo vyplatené odstupné a jeho výšku a keďže 

ide prevažne o verejné funkcie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám je možné použiť ich osobné údaje. 

 

Priezvisko, meno, 
titul pozícia ukončenie 

PP plat odstupné udelil 

Debnárová Monika, 
Ing. 

marketingový a projektový 
manažér, konateľ 
Media Rača 31.3.2019 1355 5058,41 

Mgr. 
Drotován 

Pešková Jana, Ing. prednostka 31.1.2019 2310 13556,67 
Mgr. 
Drotován 

Spolu   18615,08   

Jusková Anna, RNDr.  

vedúca ŽP 
asistentka org. Služieb a int. 
Komunikácie 31.1.2019 1439 6194,63 

Mgr. 
Pilinský 

Luptáková-Urbanová 
Ivana, Mgr. vedúca kancelárie starostu 31.1.2019 2010 14093,64 

Mgr. 
Pilinský 

Miklanková Eva, Mgr.  
vedúca marketingového a 
mediálneho odd. 20.12.2018 1770 12535,25 

Mgr. 
Pilinský 

Mgr. Peter Pilinský starosta 10.12.2019 3645 12986 MZ 
Spolu   45809,52   
      
stav k 30.9.2019      

 

Odpoveď vypracovala: JUDr. Renáta Korduliaková a Mgr. Anka Laslopová, 14.10.2019 

 


