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Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 

20.11.2019 

Uznesenia 

z rokovania mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 20.11.2019 

uznesenia č. 147-148 

 

Rokovanie mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MZ MČ Bratislava-Rača otvoril a viedol 

starosta Mgr. Michal Drotován 

 

   

Program 

 

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

Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Majetkovoprávne usporiadania vzťahov k pozemku „Zrkadliská“ 

4.  Záver. 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 13/0/0/0                             UZN 147/20/11/19/P 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu:  Doc. Ing. arch Milan Andráš PhD. a Ivan Vrana 

overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová a JUDr. Juraj 

Madzin  

 

Hl.: 11/0/2/0                         UZN 148/20/11/19/P 

 

3. Majetkovoprávne usporiadania vzťahov k pozemku „Zrkadliská“ 

   Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

a) súhlasí 

s uzavretím Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Rača pri majetkovoprávnom usporiadaní vzťahov k 

pozemku registra C KN, k. ú. Rača, parc. č. 1606 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1901 m², LV č. 4164, toho času vo vlastníctve spoločnosti VI GROUP Rača, spol. s r.o., so 

sídlom Roľnícka 157, Bratislava, IČO 43 991 858. 

 

 

b) súhlasí 

s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahov k pozemku podľa písm. a), a to nadobudnutím 

predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva hlavného mesta a mestskej časti, 
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pričom spoluvlastnícky podiel hlavného mesta má byť 9/20 a spoluvlastnícky podiel mestskej 

časti má byť 11/20. Kúpna cena za 11/20 podiel je 363 000 € vrátane DPH. 

 

 

c) žiada starostu 

zahrnúť sumu na kúpu pozemku vo výške podielu mestskej časti podľa písm. b) do rozpočtu 

mestskej časti na rok 2020 ako kapitálový výdavok. 

 

Doplnenie pána starostu:  

d) požaduje  

aby mestská časť Bratislava-Rača mohla odčleniť z daného pozemku 30 parkovacích miest za 

účelom predaja alebo prenájmu. 

 

Hl.: 7/8/0/0                               UZN nebolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

Pán starosta Mgr. Drotován poďakoval všetkým za účasť.  

 

V Bratislave,  21.11.2019, zapísala: Mgr. Lucia Chromá   

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

overovateľka 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin 

overovateľ 

Ing. Peter Semanco 

      prednosta 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Drotován 

starosta

       


