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Zápisnica 

z  rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 11.02.2020 

uznesenie č. 187-202 

 

 

 

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 

PhDr. Ján Polakovič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

Ivan Vrana  

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:  

JUDr. Marián Vulgan 

Dominik Vrba  

 

 

Predložený program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice; 

3. Kontrola plnenia uznesení; 

4. Správa o bezpečnosti za rok 2019 - informácia o stave ochrany verejného poriadku a 

zabezpečovania bezpečnosti občanov obvodným oddelením Policajného zboru Bratislava 

Rača a informácia o činnosti  Expozitúry  MsP BA III v MČ Bratislava Rača; 

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

6. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Rača za rok 2019; 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č. ..../2020 o nájme bytov; 

8. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 42 na ulici Závadská 20 v Bratislave; 

9. Návrh na prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný 

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

obcí v znení neskorších predpisov; 

10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK 

bikesharing; 

11. Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle; 

12. Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019; 

13. Správa o činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019; 



2 
 

14. Správa o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 

a 2018; 

15. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných predpisov 

a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia 

účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018; 

16. Interpelácie; 

17. Rôzne 

18. 17.30– 18.00 hod – vystúpenie obyvateľov 

19. Záver. 

        

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

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

 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

   program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

 

Hlasovanie č. 1 

 

 

 

 

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

návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača UZN 

136/05/11/19/P.a zaradiť ho ako bod 3a) 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

doplnený program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača o bod „Návrh na zmenu 

uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača UZN 

136/05/11/19/P“ 

 

       UZN 187/11/02/20/P  
Hlasovanie č. 2 

 

 

 

 

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. 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Miloš Máťuš, Ing. Ján Lipiansky  

overovateľov uznesení a zápisnice: Ivan Vrana a JUDr. Juraj Madzin 

 

UZN 188/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 3 

 

 

 

 

3.  Kontrola plnenia uznesení 

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

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, kontrolór MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

a) berie na vedomie 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

b) konštatuje, že 

1. uznesenia č. 152/10/12/19/P, 153/10/12/19/P, 155/10/12/19/P, 159/10/12/19/P, 

160/10/12/19/P, 162/10/12/19/P, 163/10/12/19/P, 164/10/12/19/P, 165/10/12/19/P, 

166/10/12/19/P, 167/10/12/19/P, 168/10/12/19/P, 169/10/12/19/P, 170/10/12/19/P, 

171/10/12/19/P, 172/10/12/19/P, 173/10/12/19/P, 174/10/12/19/P, 181/21/01/20/P, 

182/21/01/20/P, 183/21/01/20/P sú splnené 

 

2. uznesenia č.156/10/12/19/P, 157/10/12/19/P, 158/10/12/19/P, 161/10/12/19/P , 

175/10/12/19/P sú v plnení 

 

 

 

UZN 189/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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3a.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača 

UZN 136/05/11/19/P 

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

Materiál uviedla Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka  MČ 

Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača č. UZN 

136/05/11/19/ zo dňa  05.11.2019 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača schvaľuje  

pridelenie dvoch bytových jednotiek v ubytovni na Kadnárovej č. 94 pre OZ Vagus“  

a. 1–izbový byt na prízemí, 

b. 3-izbový byt (4 lôžka) na druhom poschodí, 

za týchto podmienok:  

a) obdobie od decembra 2019 na dobu neurčitú, 

b) cena za ubytovanie bude:  

- 3,75€/deň/osoba v 1 lôžkovej izbe 

- 3,65€/deň/osoba v 2 lôžkovej izbe 

c) na účely ukončenia bezdomovectva.“; 

takto:  

1. v písm. a. sa vypúšťajú slová „na prízemí“, 

2. písm. b. znie: „b. 5-izbový byt,“, 

3. v odseku „za týchto podmienok:“ písm. b) znie: „b) cena za ubytovanie: v zmysle 

aktuálne platného sadzobníka poplatkov,“. 

 

 

UZN 190/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

4.  Správa o bezpečnosti za rok 2019 - informácia o stave ochrany verejného poriadku 

a zabezpečovania bezpečnosti občanov obvodným oddelením Policajného zboru 

Bratislava Rača a informácia o činnosti  Expozitúry  MsP BA III v MČ Bratislava 

Rača 

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

Materiál uviedol Ing. Vincent Meszáros, zástupca veliteľa mestskej polície.  
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Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku či 

existuje plán preventívnych činností na zabezpečenie verejného poriadku, konkrétne na 

Rendezi.  

Ing. Vincent Meszáros, zástupca veliteľa mestskej polície, uviedol, že je potrebné, aby 

mali vedomosť ideálne písomne, vedia zabezpečiť pravidelné kontroly uvedenej lokality.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o možnosť, či by pre 

Raču nemohla mestská polícia zabezpečiť jedného okrskára, ktorého by si MČ aj sama 

financovala.  

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

informácií, ktoré má zo stretnutia s náčelníkom mestskej polície, nie je problém zaplatiť 

uvedeného okrskára, ale mestská polícia je dlhodobo personálne poddimenzovaná.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či by nemohlo byť 

umožnené parkovanie na chodníku pri parku Hurbana, v časti kde je široký chodník. 

V poslednom čase sa tam rozmohlo pokutovanie a ukladanie papúč mestskou políciou.  

Ing. Vincent Meszáros, zástupca veliteľa mestskej polície, uviedol, pokiaľ nie je 

dopravnou značkou uvedené/povolené inak, nie je možné parkovanie na chodníku.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil na nešťastné 

parkovanie pri otáčke autobusov na ulici Potočná a na pokutovanie áut, ktoré nebránia 

pohybu autobusu. Taktiež parkovanie pred Billou je problematické.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

     berie na vedomie  

 

1. Informácia o činnosti  Expozitúry  MsP BA III v MČ Bratislava Rača za obdobie od 

01.01.2019 do 01.01.2020. 

2. Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2019 

 

 

UZN 191/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 4 0 

 

5.  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 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
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Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, výška 

príjmov rozpočtu je 14.572.809,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.572.809,- Eur.   

 

UZN 192/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

6.  Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Rača za rok 2019

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

Materiál uviedol  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

     berie na vedomie  
 

Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava – Rača za rok 2019. 

UZN 193/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

7.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č. ..../2020 o nájme bytov. 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 
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Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o nájme bytov 
 

UZN 194/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

 

8.  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 42 na ulici Závadská 20 

v Bratislave 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

     schvaľuje  
 

pridelenie obecného nájomného bytu č.  42, 1-izbový  o rozlohe 37,99 m², vchod: Závadská 20, 

Bratislava, na 8. poschodí bytového domu, súpisné číslo 7620, postaveného na pozemku parc. 

KN registra „C“ parcela č. 475/36 zapísaného na liste vlastníctva č. 54711, na dobu určitú 1 

rok od 10.03.2020 do 09.03.2021 vrátane: 

 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 
K. M.                s počtom bodov 100 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje byt 
druhému žiadateľovi v poradí: 
Š. K.               s počtom bodov  100 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa prideľuje 
byt tretiemu žiadateľovi v poradí 
M. M.                    s počtom bodov  91 
 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b) a c)   sa 
prideľuje byt štvrtému žiadateľovi v poradí 
M. R.             s počtom bodov  90 
 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c) a d) sa 
prideľuje byt piatemu žiadateľovi v poradí 
T. L.              s počtom bodov  91 
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f) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), d) a e) sa 
prideľuje byt šiestemu žiadateľovi v poradí 
S. J.              s počtom bodov  77 
 

g) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), d), e) a f) sa 
prideľuje byt siedmemu žiadateľovi v poradí 
V.  V.              s počtom bodov  72 

 

UZN 195/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

9.  Návrh na prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači 

z MMPI s. r. o., Macharova 11, 851 01 Bratislava, IČO 44 702 809, zast. Petrom 

Ivičičom, na nového nájomcu PIMM s. r. o., Holíčska 3072/40, 851 05 Bratislava, IČO 

46 110 640, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu zachovania kontinuity predaja mliečnych, 

mäsových výrobkov a výrobkov zdravej výživy určených na každodennú spotrebu v tejto 

lokalite za týchto podmienok: 

- cena nájmu: v zmysle aktuálneho cenového výmeru (90,- EUR/mesiac), 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- doba nájmu: neurčitá. 
 

UZN 196/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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10.  Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov ANTIK 

bikesharing. 

 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:  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa, či by nebolo možné 

osloviť ešte jedného záujemcu o prevádzkovanie bikesharingu v Rači. Taktiež sa mu 

nepáčia podmienky zmluvy, ktoré ukladá firma ANTIK pre MČ, hlavne povinnosti našich 

zamestnancov v súvislosti so servisom uvedených bicyklov. Vidí to tak, že servis 

bicyklov by mala robiť autorizovaná firma, nie zamestnanci MČ. Tu ide o zodpovednosť.  

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

o transparentnosť, uvedený materiál bol na 2 krát komisiách aj na rade. Ďalej uviedol, že 

stále prebiehajú rokovania aj so spoločnosťou Slovnaft bike, ktorá má vytipovaných 5 

miest na stojiská pre bicykle. Ide o pozemky hlavného mesta, takže sa čaká na ich 

stanovisko. V MČ môžu byť aj viacerí prevádzkovatelia bikesharingu.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, že servis na 

bicykle by mala robiť autorizovaná firma.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ, odprezentovala poslancom, ako 

bicykle ANTIK fungujú. Ďalej uviedla, že z oddelenia životného prostredia a čistoty sa 

našiel kolega, ktorý je ochotný uvedené bicykle servisovať. Uviedla rozdiel medzi 

spoločnosťami Slovnaft bike a ANTIK. Pre Raču má veľa výhod zavedenie bikesharingu.  

p. Nagy, spoločnosť Slovnaft Mobility services, prišiel a odprezentoval ponuku pre MČ 

Rača, ako prevádzkovateľ bicyklov Slovnaft bikesharing. Majú záujem prísť do Rače. 

Taktiež uviedol, že ich spoločnosť zabezpečuje komplet servis pre ich bicykle na rozdiel 

od firmy ANTIK.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že víta príchod 

bikesharingu do MČ Rača, ale taktiež by bol opatrný pri servise uvedených bicyklov a to 

nielen z dôvodu finančného dopadu na MČ ale aj čo sa týka zodpovednosti za uvedený 

servis.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyslovil obavu, že ak menší 

servis na bicykloch bude robiť náš zamestnanec, kto bude brať následky v prípade 

nehody, škodovej udalosti.  

p. Jozef Mórik, obyvateľ MČ, taktiež uviedol a upozornil, že vidí naozaj problém 

servisovania bicyklov nie autorizovaným servisom. Zodpovednosť za akúkoľvek poistnú 

udalosť berie ten, kto opravuje bicykle. Firma ANTIK má zazmluvnené vo väčších 

mestách autorizované servisy a nenútia mestské časti, aby si akékoľvek servisy 

realizovali sami, na vlastné riziko.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa preverí, či 

spoločnosť ANTIK, má uzatvorenú poistnú zmluvu na uvedené škodové udalosti, aby sa 

predišlo zbytočným nepríjemnostiam. Taktiež ak sa ukáže, že bude lepšie zabezpečovať 

servis cez autorizovaný servis, pristúpi sa na túto možnosť. A opätovne sa vyjadril, že 

spoločnosť Slovnaft má stále vytipované lokality na zabezpečenie prevádzkovania 

bikesharingu v MČ Rača.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež zdieľa názor, že 

mať v MČ Rača obe spoločnosti bude iba prínosom pre obyvateľov našej mestskej časti.  

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

uvedený materiál bude jednoznačne hlasovať za.  



10 
 

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pokiaľ nebudú 

v zmluve uvedené všetky detaily ohľadne servisných opráv a poistenia, nebude dnes 

hlasovať za uvedený materiál.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, k servisovaniu uvedených 

bicyklov sa vyjadril, že zodpovednosť za servisovanie nie je na strane prevádzkovateľa, 

ale na strane toho, kto ten servis vykonal, čo bude v tomto prípade náš zamestnanec 

mestskej časti. Požiadal starostu, aby dohliadol, na dotiahnutie v zmluve (servisovanie 

bicyklov), ktorá sa bude uzatvárať so spoločnosťou ANTIK.   

 JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal starostu o zmenu 

znenia uznesenia, že sa uvedený materiál berie na vedomie.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že je za, že uznesenie 

sa mení na berie na vedomie.  

p. Nagy, prihlásený obyvateľ, uviedol dôvody, prečo v MČ Rača nie je v súčasnosti 

Slovnaft bike a všetky výhody užívania Slovnaft bike.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že bude rád, keď sa po roku 

prehodnotí fungovanie bikesharingu spoločnosti ANTIK.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že po roku sa bude určite 

vyhodnocovať fungovanie spoločnosti ANTIK a dúfa, že už bude aj zavedený systém 

spoločnosti Slovnaft bike.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

     berie na vedomie  

 

informáciu o Zmluve o spolupráci – projekt požičiavania bicyklov (bikesharing) so 

spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 

06 191 400 podľa predloženého návrhu zmluvy a za týchto podmienok: 

- doba: neurčitá 

- skúšobná doba/prevádzka 1 rok 
 

UZN 197/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 0 3 0 

 

11.  Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle 

 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: 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal návrh na názov ulice 

Tereziánska, ktorý vzišiel z miestnej rady.  
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Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil, že na názov Tereziánska 

frankovka má Villa Víno Rača ochrannú známku.  Aby sa MČ nedostala do nejakého 

rizika.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že názov ulice 

Tereziánska by si zaslúžila väčšia ulica resp. námestie.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež zdieľa názor, že názov ulice 

Tereziánska si zaslúži určite väčšia ulica, resp. námestie.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal pozmeňovací návrh uznesenia 

p. Pajdlhausera na názov ulice Tereziánska 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

pomenovanie ulice nachádzajúcej sa v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača Rinzle na 

parc. č. 1683/131, k.ú. Rača zapísanej na LV č. 8279, druh pozemku: ostatná plocha 

o výmere 508m2 názvom „Tereziánska“. 
 

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 3 3 6 0 

         Uznesenie nebolo prijaté 

Návrhová komisia, pán poslanec Miloš Máťuš, prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

pomenovanie ulice nachádzajúcej sa v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača Rinzle na 

parc. č. 1683/131, k.ú. Rača zapísanej na LV č. 8279, druh pozemku: ostatná plocha 

o výmere 508m2 názvom „Strpacová“. 

 

UZN 198/11/02/20/P  
 

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

 

12.  Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019 

 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: 
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, navrhol autoremedúro 

o doplnenie o pána Longu ako dlhoročného trénera karate v Rači.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2019 nasledovným osobám: 

- Ing. Milan Depeš  

- Cyril Sekerka 

- PaedDr. Anna Holováčová  

- Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 

- Eva Dekanová 

- Ing. Ján Longa 

 

UZN 199/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

 

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2019 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 

2020 o 18,00 hod. 

 

13.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

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

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. 

 

UZN 200/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

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

zastupiteľstva ukončil. 
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14.  Správa o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 

2017 a 2018 

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

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 

a 2018. 

UZN 201/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

15.  Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 

predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača 

v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2018 

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

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti 

použitia účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018. 

UZN 202/11/02/20/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

16.  Interpelácie 

- Ing. Pajdlhauser 

- PhDr. Polakovič 
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17.  Rôzne 

 p. Madzin, upozornil na zlú distribúciu Račianskeho výberu 

 p. Andráš, položil otázku, či budú odstránené lavičky pred kostolom  

 p. Máťuš, položil otázku ako to vyzerá s LBG arénou 

p. Drotován, odpovedal, že mesto má preveriť situáciu ohľadom prekládky vodovodu 

a dať písomné stanovisko, či je schopné sa podieľať na jej financovaní  

p. Tiňo, uviedol, že obyvatelia časti Rendez požiadali MČ, či by mohol školský autobus 

mať presmerovanú trasu. Situácia sa rieši.  

p. Vrana, pozval všetkých prítomných na akciu „Valentín s vinármi“ spolu s dedinskou 

zabíjačkou a živou hudbou 

 

 

V Bratislave, 14. februára 2020 

 

 

 

 

 

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

        overovateľ         starosta  

 

 

 

 

 

 

 

       Ivan Vrana, v.r.           Ing. Peter Semanco, v.r.    

         overovateľ                  prednosta 


