
1 
 

Zápisnica 

z mimoriadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 21.01.2020 

uznesenie č. 179-183 

 

 

 

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 

Robert Hammer 

Ing. Miloslav Jošt 

Ing. Ján Lipiansky 

Mgr. Monika Luknárová 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

Mgr. Ján Polakovič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

JUDr. Marián Vulgan 

Ivan Vrana  

Dominik Vrba  

 

Predložený program 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“ 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 

5. Návrh na prenájom časti budovy školy na adrese Plickova 9 vrátane areálu a telocvične v 

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

6. Rôzne 

7. Záver. 

        

1.  Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača 

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

 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 
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   program mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

       UZN 179/21/01/20/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: Ing. Róbert Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

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

Madzin 

 

UZN 180/21/01/20/P  

Hlasovanie č. 2  

 

 

 

 

3.  Návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“ 

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

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, prednosta 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 

 

štatút ocenenia „RAČIANSKE SRDCE“ v predloženom znení 

UZN 181/21/01/20/P  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 
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Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

4.  Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 

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

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, starosta autoremedúrou navrhol 

navýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie v sume 

100.000,- Eur v programe 3, prvok 3.5.1. Krytie je zabezpečené čerpaním Fondu rozvoja 

Rače, pričom po tejto úprave a pôvodne navrhnutej úprave rozpočtu 2020 zostáva 

rozpočet vyrovnaný, výška príjmov a výdavkov bude 14.472.809,- Eur. 

Prítomní poslanci sa s týmto návrhom stotožnili. 

Prednosta informoval o pôvodne navrhnutej úprave rozpočtu podľa predloženého 

materiálu. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020, výška príjmov rozpočtu je 

14.472.809,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.472.809,- Eur. 

UZN 182/21/01/20/P  

 

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

5.  Návrh na prenájom časti budovy školy na adrese Plickova 9 vrátane areálu a 

telocvične v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov  

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

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

 

Diskusia: 
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V diskusii vystúpili:  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová,  MČ Bratislava-Rača, zástupkyňa starostu 

MČ Bratislava-Rača,  uviedla ako vidí situáciu a uistila obyvateľov, že situácia 

nie je ľahostajná MČ a bude ju určite riešiť. Uviedla, že podporuje žiadosť Edu 

Development, s.r.o. na prenájom priestorov pre súkromnú školu Félix.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ nejde 

prenajímať objekt bývalej ZŠ súkromnej škole Félix, ale spoločnosti Edu 

Development, s.r.o., ktorá vznikla iba v decembri.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, potvrdil uvedenú 

informáciu.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil na 

nezrovnalosti vo veľkosti parciel priľahlých pozemkov. Ďalej uviedol, že by bol 

rád, keby sa doriešili 3 body pripomienok, kde neprišlo k zhode oboch strán, 

hlavne účel využívania budovy na súkromné školské vzdelávanie. Pre neho nie 

je v zmluve jasne a dostatočne vyjadrené viacero pripomienok, využívanie 

školskej jedálne, telocvične a spoločných priestorov, ktoré má využívať aj 

obecná škola po rekonštrukcii. Obšírne poukázal na viacero bodov v zmluve, 

ktoré sú sporné a tak chce ochrániť Raču pred problémami, do ktorých by sa 

dostala, keď to nebude zakotvené v zmluve.  

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

príkladov nájomných zmlúv iných MČ so súkromnými školami. Uviedol, že tiež 

si vie predstaviť lepšie znenie zmluvy, ale uvedený subjekt ide do projektu 

s veľkou investíciou, MČ dáva budovy, ktorá nie je užívania schopná. Výhodou 

uvedenej zmluvy je, že spoločnosť Edu Development vybuduje na svoje náklady 

jedáleň, kuchyňu, telocvičňu a všetky inžinierske siete, na ktoré sa MČ napojí 

a bude využívať. Tak MČ ušetrí značnú časť financií. Ak by bolo znenie zmluvy 

podľa neho, druhá strana by uvedenú zmluvu nikdy nepodpísala. MČ potrebuje 

vybudovanie ďalších tried a toto sa mu vidí ako výhodnejšia možnosť.  

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

Félix, je seriózna inštitúcia, ktorá sa pohybuje v Bratislave už 8 rokov a majú za 

sebou stovky detí, ktoré vzdelávali, nejde o žiadneho pochybného partnera. 

Podobnú školu zrekonštruovali v Petržalke, ktorú dostali od BSK.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že proces 

tvorby zmluvy nie je jednoduchý. Taktiež doplnil, že žiadna pripomienka zo 

strany poslancov nikdy nesmerovala k tomu, že sa poslanci snažili brániť aby 

tam bola zriadená ZŠ, práve naopak, snažia sa zabezpečiť aby tam skutočne bola 

základná škola garantovaná. Poukázal na príspevky, ktoré dostáva každá škola 

od štátu na žiaka. Chce v maximálnej miere eliminovať všetky riziká, ktoré by 

mohli z nevýhodnej zmluvy plynúť, preto sa snažia zmluvu dať do takej podoby.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, objasnil fungovanie 

a financovanie základných škôl. Taktiež uviedol, že budova ZŠ je v dezolátnom 

stave. Potrebuje vedieť aj variant B, či MČ bude rekonštruovať druhú časť 

budovy, resp. čo s budovou bude ďalej, ak sa neschváli predložená zmluva. Je 

potrebné uvedenú tému otvoriť. Je za to, aby Edu Development, s.r.o. 

rekonštruovala časť budovy A a MČ druhú časť budovy B, berie za to plnú 

zodpovednosť.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež 

uviedla, že nie je proti tomu, aby na Plickovej vznikla opätovne škola. Ak má 

spoločnosť Edu Development, s.r.o. naozaj záujem školu prevádzkovať, nevidí 

dôvod, aby neboli zapracované všetky pripomienky, ktoré dala MČ k uvedenej 
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zmluve. Položila otázku, či zmluvy iných MČ sú uzatvorené so súkromnou 

školou, alebo s iným subjektom.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že uvedené 

zmluvy sú uzatvorené s rôznymi spoločnosťami. Podotkol, že musí byť dôvera 

medzi zmluvnými stranami, že chcú naozaj aby v uvedenej budove bola 

skutočne základná škola, pokiaľ tam dôvera nie je, budova ostane nám a bude sa 

musieť hľadať riešenie čo s budovou, čo bude náročnejšie, nielen finančne, ale aj 

časovo. Verí spoločnosti Félix, pretože má históriu a nebude si chcieť pokaziť 

svoje meno. Škola má dobrú povesť. A majú investora, ktorému dôverujú. 

Termíny v zmluve sú dostatočne prísne a všetky sú v tomto volebnom období.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  uviedol, že v realitnom 

biznise je absolútny štandard, že každá nehnuteľnosť sa dáva na novú 

spoločnosť. MČ uzatvára zmluvu so spoločnosťou, ktorá ide vkladať nie malé 

finančné prostriedky do uvedenej nehnuteľnosti. Je to v realitnom biznise trhový 

štandard.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je potrebné 

dávať pozor na to, aby zmluva splnila účel, na čo sa ide podpisovať. Uviedol 

podľa jeho názoru nie sú štandardné kroky, ktoré MČ urobila pri schvaľovaní 

a príprave nájomnej zmluvy. Za absolútne neštandardné považuje, že zmluvu 

vytvárala spoločnosť Edu Development, s.r.o. a nie MČ. Svoju hlavnú 

pripomienku považuje účel nájmu. Uviedol, že poslanci sú ochotní aj naďalej 

rokovať. Položil otázku na kontrolórku MČ či je podľa jej názoru správne 

hlasovať v tomto prípade ako osobitný zreteľ a vyhnúť sa tak verejnému 

obstarávaniu.  

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

Félix bol jediný záujemca na uvedenú budovu a zmluvné podmienky do zmluvy 

dopĺňala MČ na základe základných podmienok. Ďalej uviedol, že za celý 

mesiac nedostal ani jednu pripomienku od poslancov. Následne hovoril o celom 

procese vzniku a pripomienkovania zmluvy. Vyjadril sa, že potrebuje 

informáciu, čo ďalej s budovou, či tam pôjde súkromná škola, alebo sa budova 

opraví z financií MČ. Potrebuje jednoznačne stanovisko poslancov.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová,  MČ Bratislava-Rača, dôrazne sa ohradila, 

že zmluva nebola vytváraná v časovej tiesni. Zopakovala, že budova sa 

prenajíma za účelom vzniknutia školy a to k 1.9.2020.  

JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača, vyjadrila sa k otázke 

p. Polakoviča, predpokladá že vedenie MČ postupovala v zmysle § 9a ods. 9 

písm. c) zákona o majetku obcí.   

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, 

že je ochotný venovať sa aj v svojom súkromnom čase k doplneniu 

a prejednaniu posledných sporných bodov, tak aby zmluva bola konštruktívna 

a škola v nej bola prevádzkovaná 25 rokov a bez rizika pre MČ.   

 

Vystúpenie obyvateľov MČ: 

- p. Stanzl, obyvateľka MČ, vyjadrila svoj názor na uvedenú situáciu, má za 

to, že všetci zmluvu chcú, nevie prečo nechce potom druhá zmluvná strana 

Edu Developmnet zapracovať pripomienky MČ.  

- p. Keračíková, obyvateľka MČ, uviedla, že nevidí dôvod prečo nemôže byť 

schválený prenájom ZŠ Félix, keďže účel nájmu je v zmluve podľa nej jasne 

uvedený.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača a JUDr. Marián 

Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, reagovali na príspevky obyvateliek 
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a uviedli, že nájomná zmluva sa uzatvára so spoločnosťou Edu Development, 

s.r.o. a nie zo súkromnou školou Félix.  

- p. Karoko,  obyvateľ MČ, uviedol, že vzhľadom k povedanému je situácia 

vážna a treba ju riešiť. Problém sa dotýka všetkých obyvateľov, ktorí majú 

deti v predškolskom veku. Bol by rád, keby do celého rokovania bolo 

vznesené nejaké racio a situácia sa začala naozaj riešiť. Čo vidí, že MČ robí. 

Má za to, že zmluva je postavená štandardne, nedá sa pripraviť tak, aby 

úplne vyhovovala obom stranám. Ide tam aj o dôveru oboch zmluvných 

strán. Bol by rád, keby sa nezhody vyriešili a pristupovalo sa k dialógu 

vecne.  

 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odprezentoval situáciu 

ako by vyzeralo financovanie vybudovania škôl cez rôzne fondy, ktorá bude 

náročná. Preto z tohto dôvodu stále vidí jednoduchšie financovanie prestavby 

školy Plicková vstupom súkromného investora. Opätovne uviedol, že dôveruje 

škole Félix, že majú skutočný záujem tam vybudovať školu.  

p. Peter Halák, zriaďovateľ súkromnej školy Félix, vyjadril sa, že si veľmi 

váži, že MČ pristupuje k zmluve veľmi zodpovedne a hľadá sa rozumná cesta 

ako zmluvu pripraviť k obojstrannej spokojnosti. Uviedol celý proces ako 

vstúpili do rokovania ohľadne možnosti nájmu s MČ a uviedol, ako by 

prebiehalo financovanie investorom do objektu a zriadenia školy Félix. A taktiež 

výhody pre zriadenie školy Félix v Rači, ktorá je otvorenie prvých tried 

k septembru 2020. Záverom uviedol, že sú otvorení a prístupní posledným 

zmenám v zmluve, ale jedine na tomto zastupiteľstve.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyzval právničku 

MČ aby sa vyjadrila k predloženej zmluve. A uviedol tri sporné body, ktoré vidia 

poslanci v zmluve, aby neprišlo k pochybnostiam.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, požiadal p. Vulgana, aby 

všetky spomínané pripomienky dali dokopy a po prestávke sa to vie do zmluvy 

zapracovať.  

JUDr. Renáta Korduliaková, právnik MČ Bratislava-Rača, uviedla, že 

v zmluve zostali otvorené nejaké body, ako účel nájmu, ale v konečnom 

dôsledku je zmluva podpisovaná oboma stranami a tak miera rizika musí byť 

rozdelená medzi dve strany. Zmluvu by odporučila podpísať.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MČ Bratislava-Rača, vyjadrila sa, že 

nevedela, že sa bude na uvedenom zastupiteľstve otvárať zmluva a jej jednotlivé 

body, podľa jej názoru nie je v poriadku že pozemok pod budovou aj v jej okolí 

ktorý sa má prenajať investorovi je bez nároku práva a prechodu k ostatnej 

budove MČ.  

- p. Jozef Mórik, obyvateľ MČ, uviedol, že za celý proces schátrania budovy 

môže mesto a nie poslanci bývalého zastupiteľstva MČ Rača.   

 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, potvrdil slová p. 

Mórika, že v danom čase prišlo k vráteniu budovy mestu čisto z ekonomických 

dôvodov, nie politických.  

 

- p.  Gajdóš,  obyvateľka MČ, požiadala zastupiteľstvo o vyjadrenie, čo sa 

stane o 2-3 roky ak nepríde k dohode a k rekonštrukcii objektu bývalej ZŠ 

Plickovej.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol všetky možnosti, 

ktoré sú, ak nepríde k odsúhlaseniu zmluvy o nájme s investorom. Do úvahy 
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prichádzajú možnosti od prenájmu priestorov školy na Pántoch až po priestory 

škôl mimo MČ Rača.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku kedy 

by mohli byť vybudované triedy pre deti z Rače (obecná škola), v prípade, ak sa 

podpíše nájomná zmluva s investorom.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že prístavbou 

na Tbiliskej sa vyrieši situácia na 3 roky, následne paralelne sa budú zháňať 

zdroje na rekonštrukciou B budovy na Plickovej a zaháji sa príprava 

rekonštrukcie školy.  

p. Peter Halák, zriaďovateľ súkromnej školy Félix, opätovne uviedol, že 

plánujú ak bude zmluva podpísaná začať s rekonštrukciou február/marec, aby 

k septembru 2020 boli otvorené 4 triedy + jedáleň, kuchyňa. Do septembra 2022 

by chceli mať zrekonštruovanú komplet celú budova + telocvičňu.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, zhrnul situáciu 

a vidí to tak, že súkromný investor vybuduje pre MČ ťažiskové budovy, čo je 

jedáleň, telocvičňa, kotolňa a zvyšnú časť dobudovanie druhej časti školy 

dobuduje MČ. Súkromného investora vidí ako žolíka pre MČ. Poďakoval p. 

Vulganovi za jeho čas venovaný pripomienkam k zmluve.  Je presvedčený že zo 

strany investora je dobrý úmysel a školu chce otvoriť k 1.9.2020. A bude 

hlasovať za.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že trvá na tom, aby 

v zmluve bol presne vyšpecifikovaný účel nájmu, nevidí dôvod, prečo sa 

investor tomu bráni.  

Mgr. Michal Dorotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že škola sa 

bude postupne napĺňať, nedá sa to presne určiť koľko percent bude tvoriť 

základná škola ako to požadujú poslanci zapracovať do zmluvy.  

Mgr. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, 

že uvedené hlasovanie je jedno z najdôležitejších hlasovaní v tomto volebnom 

období. Preto zvažuje, podať procedurálny návrh na menovité hlasovanie.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa, že má 

pocit že zo strany investora je ešte stále priestor na pripomienkovanie zmluvy 

a aby bola zmluva vyhotovená k spokojnosti oboch strán. Navrhuje zorganizovať 

ešte jedno konštruktívne stretnutie, v rámci ktorého si vydiskutujú a vyjasnia 

v čom je problém.  

p. Adásek, konateľ Edu Develpoment, s.r.o., uviedol, že za neho je zmluva 

definitívna a riziko je rozložené na dve strany. Tri mesiace deklarujú, že chcú 

školu ale vidia, že nie je dôvera zo strany poslancov. Požiadal poslancov 

o hlasovanie. Nech vedia na čom sú. Tlačí ich termín otvorenia tried k 1.9.2020.   

Mgr. Michal Dorotován, starosta MČ Bratislava-Rača, požiadal poslancov, 

z dôvodu keďže nie je jednoznačný súhlas s návrhom p. Dobrotkovej na 

menovité hlasovanie o hlasovanie za uvedený procedurálny návrh.  

 

Hlasovanie č. 5 – procedurálny návrh p. Dobrotkovej na menovité hlasovanie 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 8 2 4 0 

 

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

podľa jeho názoru, je zle špecifikovaný účel nájmu a nezahlasuje zaň. Požiadal 

názor kontrolórky MČ, či si myslí, že je namieste obchádzať zákon o verejnom 

obstarávaní hlasovaním osobitným zreteľom. Vidí to ako obchádzanie zákona   
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JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že MČ vie 

v akej je situácii z pohľadu demografickej krivky. Osobitný zreteľ takto ako je 

chápaný je odôvodňovaný verejným záujmom a to je účelom vzdelávania 

a školstva. Zákon § 9a ods. 9písm c) dáva právnu istotu vám ako poslancom pri 

hlasovaní troj pätinovej väčšiny. Uviedla, že naše školy v MČ sú naozaj 

preplnené. Nejde o obchádzanie zákona, lebo zákon o obecnom zriadení toto 

umožňuje. Je to podložené metodickým usmernením ministerstva financií. 

Odporúča hlasovať poslancom podľa ich vedomia a svedomia.   

 p. Štulrajter, obyvateľ MČ, uviedol, že meno školy Félix aj meno p. Haláka 

vzbudzuje v ňom dôveru, rozumie taktiež vecným pripomienkam MČ a žiada 

poslancov o prehodnotenie predloženého materiálu a následne schválenie.  

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

Marián Vulgan navrhol riešenie, ktoré bude spočívať vo vytvorení komisie, ktorá 

sa stretne za účelom posledného prerokovania zmluvy a uznesením poslancov, 

ktoré predložia, sa zvolá mimoriadne zastupiteľstvo k tomuto bodu.  

 

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

uznesenia p. Vulgana  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) zriaďuje  

komisiu v zložení Ing. Mrvová, JUDr. Korduliaková, JUDr. Vulgan, p. Máťuš a Ing. 

Pajdlhauser, za účelom dopracovania zmluvy s Edu Developments, s.r.o. ohľadom 

prenájmu časti budovy ZŠ Plickova,  

b) žiada starostu 

zvolať mimoriadne zastupiteľstvo dňa 29.01.2020 o 17stej.  

UZN 183/21/01/20/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

6.   Rôzne 

- p. Križanovič Karol, vinohradník, prišiel osobne podať sťažnosť na poslanca 

p. Hammera, ktorý pasie a vypúšťa zvieratá do viníc, ktoré okusujú vinice. 

Požiadal MČ o pomoc.  

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

dať podnet na MČ, ktorá prešetrí celú záležitosť. 

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, potvrdil slová p. Križanoviča, 

že naozaj do vinohradov sa chodia pásť zvieratá.  

p. Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ohradil sa s tým, že jeho 

kozy ani ovce sa nedotkli vinohradu, požrali iba agát a tŕnie.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež potvrdil, že vie to tom, 

že do vinohradoch chodia zvieratá.    
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 Starosta Mgr. Michal Drotován poďakoval prítomným za účasť a rokovanie 

miestneho zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 31. januára 2020 

 

 

 

 

 

JUDr. Juraj Madzin, v.r.        Mgr. Michal Drotován, v.r. 

            overovateľ         starosta  

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v.r.      Ing. Peter Semanco, v.r. 

                overovateľka      prednosta 


