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Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 12.05.2020 

uznesenia č. 215 - 241 

 

 

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

Mgr. Michal Drotován. 

 

   

Program 

 

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

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

3. Informácia o plnení uznesení; 

4. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia; 

5. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva; 

6. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry; 

7. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu; 

8. Návrh na zrušenie poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom v z. n. p. pre rozpočtový rok 2020; 

9. Návrh na odvolanie člena RŠ pri MŠ Tbiliská z dôvodu úpravy počtu členov rady školy; 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 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 – DIVADLO ENDORFÍN; 

11. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer; 

12. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra 

C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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; 

13. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska 

Tbiliská ul. č. 6, 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 (EUROREHAB s.r.o.); 

14. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 

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 (Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA); 

15. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača; 

16. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 

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 (Mgr. Mária Koporcová – LEKÁREŇ RENDEZ); 

17. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1295/8 v k.ú. Rača, 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 – Slovenský hydrometeorologický ústav; 

18. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o 

podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Rača; 
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19. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 

časti Bratislava-Rača; 

20. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj; 

21. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych 
daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019;  

22. Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti  
Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2020 a 01.05.2020; 

23. Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača v znení neskorších dodatkov; 

24. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 

31.12.2019; 

25. Návrh na schválenie sídla Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-

Rača v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rači; 

26. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020; 

27. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2020; 

28. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 

2018; 

29.  Interpelácie; 

30. Rôzne; 

31. Záver. 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

                             UZN 215/12/05/20/P 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu: Ing. Miloslav Jošt, a doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD., 

overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová a Ing. Milada 

Dobrotková, MPH 

 

                             UZN 216/12/05/20/P 

 

 

3. Informácia o plnení uznesení 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 
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b) konštatuje, že 
1. uznesenia č. 190/11/02/20/P, 192/11/02/20/P, 194/11/02/20/P, 195/11/02/20/P, 

196/11/02/20/P, 198/11/02/20/P, 205/31/03/20/P, 206/31/03/20P, 208/31/03/20/P, 
209/31/03/20/P, 210/31/03/20/P, 211/31/03/20/P, 212/31/03/20/P, 
213/31/03/20/P sú splnené 

 

2. uznesenia č. 199/11/02/20/P, 207/31/03/20/P  sú v plnení. 
 

                             UZN 217/12/05/20/P 

 

 

4. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
finančné dotácie za oblasť životného prostredia a vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 
Žiadateľ Názov projektu/ 

Účel dotácie 
Výška dotácie 
(Eur) 

KOLLÁR vineyards & winery s.r.o. Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez 
histamínu/ 

1300 

Račiansky vinohradnícky spolok Medzinárodné súťaže vín – súťaž/ 0 
Račiansky vinohradnícky spolok Ochrana úrody vo viniciach pred náletmi 

vtákov/ 
1200 

Račiansky vinohradnícky spolok IV. Špacírka po račianskych pivnicách 2020/ 1000 
Račiansky vinohradnícky spolok Otvorené pivnice na sv. Urbana 2020 – 

zahájenie / 
650 

Račiansky vinohradnícky spolok Obnova historickej vínnej pivnice pod 
Nemeckým kultúrnym domom/ 

1900 

OZ Račiansky spolok Račiansky vinohradnícky chodník/ 750 
Vlastníci BD Kadnárova 30, 32, 34 
v zastúpení správcom Meopta 

Doplnenie zelene v okolí bytového domu 
Kadnárova 30, 32, 34/ 
- Zakúpenie sadeníc živého plota a stromov. 

500 

OZ Kone Krasňany Záhrada, ktorá učí/ 330 
Vlastníci bytov a NP Cígeľská 14-
18 v zastúpení Bytového družstva 
Bratislava III 

Inštalácia 40 ks. búdok pre netopiere 
a vtáky/ 

0 

Občianske združenie Rinzle Budovanie komunitnej relax záhrady – 2. 
etapa/ 

0 

Občianske združenie Stará jedáleň Stará jedáleň a ekológia 4000 
 

   

                             UZN 218/12/05/20/P 

 

 

5. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
finančné dotácie v oblasti školstvo nasledovne: 

 
 

Žiadateľ 
Výška dotácie 
(Eur) 

1 Združenie Veselá škola, o.z. (pri ZŠ s MŠ Komenského, Hubeného 25) 0,- (stiahnutá 
žiadosť) 
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2 Rodičovské združenie pri Základnej škole, o.z. (pri ZŠ s MŠ 
Komenského, Hubeného 25) 

0,- 

3 TALK ADVERTISING s.r.o. 700,- 

4 SRRZ-RZ pri Materskej škole Gelnická 34 0,- 

5 CPPPaP 200,- 

6 OZ DHZ Bratislava-Rača 300,- 

7 ABCdu pre vzdelanie, oz 0,- 

8. Slovenský skauting,96 Malokarpatský zbor Bratislava,oz 500,- 

9. SRRZ-RZ pri Materskej škole Plickova 16 0,- 

10. Krasňanko, oz 0,- 

 

                             UZN 219/12/05/20/P 

 

 

6. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
finančné dotácie za oblasť kultúry pre nasledovné organizácie: 

 
    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške                  0 € 

( na projekt Denný tábor v Rači ) 

    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške   500 € 
( na projekt Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače ) 

    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške   450 € 
( na projekt Deň detí s vedou v Rači ) 

    -      OZ Varianty, vo výške           0 € 
( na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo           
 vo výchove a v náročných živ. situáciách pre deti, mládež a dospelých) 

-   Slovenský zväz záhradkárov, vo výške                                                      200 € 
( na projekt Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 38. ročník )   

- Stanislav Fatul – ARTFatúľ,  vo výške          0 € 

(na projekt Kniha Lysanthys III. - Slzy čarodejníkov)  
- Divadlo Endorfín,  vo výške       500 € 

          (na projekt Naštudovanie div. hry „Divadelná komédia“ a programu 
             „Hviezdny kabaret“)   

- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ,  vo výške  300 € 
(na projekt Deti a železnica)   

- DHZ Bratislava-Rača, vo výške                  300 €   

           (na projekt „Hasiči pre Raču“ ) 
- AD-ae, vo výške                    400 €  

           (na projekt Fusion Rača 2020 ) 
- Stará jedáleň,  vo výške           0 € 

           (na projekt Kultúru do Starej jedálne ! ) 
- MO Matice slovenskej BA-Rača,  vo výške    500 € 

(na projekt Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom 

 lit. a výtv. tvorby- Račiansky jahodový kvet) 
- Rodinné centrum Ráčik, vo výške      200 € 

( na projekt  Ráčik pre celú rodinu) 

- Slovenský skauting, 96. - Malokarpatský zbor, vo výške  600 € 

( na projekt  Skautský letný tábor 2020) 
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- OZ Račiansky muzeálny spolok, vo výške             500 €   

(na projekt „Ako sa hrali naši starí   rodičia“ ) 

- Vedátor , vo výške                500 €  

(na projekt Propagácia činnosti Vedátora) 

- OZ Jeleň (Elimu), vo výške              500 €  

(na projekt Robotika s LEGO pre viac tímov a jeden cieľ) 

- OZ Krasňanko, vo výške                                0 € 
           (na projekt Výlety a tvorenie) 

- Hudbou k srdcu, vo výške                                0 € 
(na projekt Koncertné turné mladých hudobníkov v Taliansku) 

- OZ Literárny klub Rača, vo výške             320 € 

           (na projekt Interaktívna rozprávka v prírode „Červená čiapočka“) 
- KONE KRASŇANY,  vo výške                                0 € 

(na projekt Materiálno technické zabezpečenie - notebook) 

 

                             UZN 220/12/05/20/P 

 

 

7. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
 finančné dotácie v oblasti športu pre nasledovné organizácie: 

 
- KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške       200,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške       3.000,- € 
- Perun,o.z. – vo výške           300,- € 
- Perun,o.z. – vo výške           300,- € 
- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške   7. 000,- € 
- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške       300,- € 
- LEONIDAS, o.z.   – vo výške           700,- € 
- ST Relax Rača, o.z. – vo výške       1. 500,- € 
- Futbalový klub Rača, o.z. – vo výške                            10.000,- € 
- Bratislavská šachová akadémia, o.z. – vo výške                          0,- €  

(stiahnutá žiadosť) 
- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške       500,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške       500,- € 
- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške    1.500,- € 
- Krasňanko, o.z.  – vo výške               0,- € 
- HαT Dance company ,o.z. – vo výške      1.500,- € 
- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške         900,- € 
- IISA Slovakia, o.z. - vo výške              0,- € 
- OZ DHZ BRATISLAVA-RAČA – vo výške    1. 000,- € 

Slovenský skauting 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z. 
   - vo výške          100,- € 
-  Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z.           
    - vo výške            100,- €  
- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške                             1. 000,- € 
- OZ  KONE KRASŇANY – vo výške             0,- €  
- OZ  KONE KRASŇANY – vo výške         300,- € 
- Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o.z 

- vo výške                    300,- €    

 

                             UZN 221/12/05/20/P 
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8. Návrh na zrušenie poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom v z. n. p. pre rozpočtový rok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
zrušenie poskytovania dotácii podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom v z. n. p. (ďalej len „VZN“) pre rozpočtový rok 2020. 
Zrušenie poskytovania dotácii sa vzťahuje na: 
a) žiadosti s termínom doručenia do 30.06.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN, 
b) žiadosti s termínom doručenia do 31.08.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN pri žiadostiach na účel 
uvedený v §4 ods. 2 písm. f) bod I. VZN. 
  
Uznesenie sa nevzťahuje na poskytnutie dotácií na základe žiadostí o poskytnutie dotácie 

doručených v termíne do 29.02.2020. 

 

                             UZN 222/12/05/20/P 

 

 

9. Návrh na odvolanie člena RŠ pri MŠ Tbiliská z dôvodu úpravy počtu členov rady školy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
odvolanie pána Dominika Vrbu, člena Rady školy pri MŠ Tbiliská 2 delegovaného zriaďovateľom 
uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 416/03/04/18/P zo dňa 03.04.2018 k dátumu 
27.04.2020 v dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy. 
 

 

                             UZN 223/12/05/20/P 

 

 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 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 – DIVADLO ENDORFÍN 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov o výmere 83,93 m2 v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57, 831 06 

Bratislava-Rača pre občianske združenie DIVADLO ENDORFÍN, so sídlom Dorastenecká 9956/11, 

831 07 Bratislava-Vajnory, IČO: 51117819, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 

9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, za účelom 

využívania priestorov na skúšky predstavení divadla, skladovania kulís a kostýmov, z dôvodu 

podpory rozvoja kultúry v mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok 

- úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

- výmera: 83,93 m2 

- doba nájmu: neurčitá 

 

                             UZN 224/12/05/20/P 
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11. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov - lokalita Žabí majer 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 o výmere 20 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. 

Rača pre J. P, bytom xxxx, 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 z dôvodu vysporiadania 

majetkoprávneho vzťahu k užívateľovi pozemku za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá  

- cena nájmu: 2,00 EUR/m2/rok 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 

2 roky 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

                             UZN 225/12/05/20/P 

 

12. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku registra 

C KN parc. č. 17115/924, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača v prospech užívateľky J. Á., 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 z dôvodu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k ich užívaniu, za 

týchto podmienok: 

- cenu nájmu: 0,50 EUR/m2/rok 

- doba nájmu: určitá do 31.07.2022 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- bez možnosti realizovať inú výstavbu než drobnú stavbu do 25 m2 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

                             UZN 226/12/05/20/P 

 

 

13. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove zdravotného strediska 

Tbiliská ul. č. 6, 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 (EUROREHAB s.r.o.) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, č. m. 219, 221, 222, 223, 225, 226 a 324 až 328, 333, 

334, 342, a 348 až 359 o celkovej výmere 470,86 m2 na 1. a 2. poschodí budovy Zdravotného 

strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava pre EUROREHAB s.r.o., so sídlom Oráčska 20, 831 

06 Bratislava, IČO: 35 686 073, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 



Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 12.05.2020                                                              8/12 

 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu zachovania 

kontinuity poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-

Rača za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 56,72 EUR/m2/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

 

                             UZN 227/12/05/20/P 

 

 

14. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. 

č. 57, 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 (Ing. Miroslav Pechar – M P 

REKLAMA) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 88,73 m2 nachádzajúcich sa 

v zadnom trakte budovy na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava pre Ing. Miroslav Pechar – M P 

REKLAMA, 831 06 Bratislava-Rača, Gelnická 7606/24, IČO: 37152637, 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, z dôvodu pokračovania v nájme s nájomcom užívajúcim predmet nájmu od r. 

2007 a zachovania poskytovania služieb v tejto lokalite Mestskej časti Bratislava-Rača za týchto 

podmienok: 

- cena nájmu: 32,- EUR/m2/rok za nebytové priestory a 22,- EUR/m2/rok za spoločné nebytové 

priestory  

-  úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

-  účel nájmu:  tlačiareň a výroba reklamy 

 

                             UZN 228/12/05/20/P 

  

 

15. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) ukončenie nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926, druh pozemku záhrada o výmere 

145 m2 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2, výmera 

pripadajúca na daný podiel 32,70 m2 s nájomcom D. P, bytom xxxx; 

 

b) prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/926, druh pozemku záhrada o výmere 145 m2 

a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2, výmera pripadajúca na 

daný podiel 32,70 m2 pre M.T., 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 za účelom záhradkárstva 

a rekreácie za týchto podmienok: 

-  cenu nájmu 0,50 EUR/m2/rok 

-  doba nájmu určitá do 31.07.2022 
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-  účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020, za predpokladu predchádzajúceho uzatvorenia 

dodatku ku Zmluve o nájme č. 42/2017 zo dňa 31.07.2017, predmetom ktorého bude ukončenie 

nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

                             UZN 229/12/05/20/P 

 

 

16. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. 

č. 57, 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 (Mgr. Mária Koporcová – 

LEKÁREŇ RENDEZ) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 110 m2, nachádzajúcich sa 

v prednom trakte budovy na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava pre Mgr. Mária Koporcová – 

LEKÁREŇ RENDEZ, Bernolákova 36, 900 27 Bernolákovo, IČO: 43533949, 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, z dôvodu zachovania poskytovania služieb lekárne pre obyvateľov Mestskej 

časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 32,- EUR/m2/rok 

-  úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

-  účel nájmu:  lekáreň 

 

                             UZN 230/12/05/20/P 

 

17. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1295/8 v k.ú. Rača, 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 – Slovenský hydrometeorologický ústav 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1295/8 o výmere 12 m2, zapísaný na LV č. 400 v k.ú. 

Rača pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 

00 156 884, 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 z dôvodu umiestnenia a prevádzkovania 

stacionárnej monitorovacej stanice kvality ovzdušia, ktoré SHMÚ prevádzkuje na základe projektu 

financovaného EÚ, zameraného na zlepšenie kvality životného prostredia, za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 10,- EUR/m2/rok 

-  doba nájmu: určitá 10 rokov 

- účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stacionárnej monitorovacej stanice na monitorovanie 

kvality ovzdušia 

  

                                            UZN nebolo prijaté  
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18. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o 

podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2011 z 20.09.2011 o 
podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-
Rača. 
 

                             UZN 231/12/05/20/P 

 

 

19. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení 
 

                             UZN 232/12/05/20/P 

 

 

20. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o 

miestnom poplatku za rozvoj 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28.02.2017 o miestnom 
poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 
 

 

                             UZN 233/12/05/20/P 

 

 

21. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o 

miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o 
miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2019 v predloženom znení. 
 

 

                             UZN 234/12/05/20/P 
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22. Informácia o zmene organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti  

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2020 a 01.05.2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s 
účinnosťou od 01.03.2020 a 01.05.2020 v predloženom znení. 
 

                             UZN 235/12/05/20/P 

 

 

23. Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača v znení neskorších dodatkov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

znenie dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Rača v znení dodatkov č.1 , č.2 a č.3 
 

                             UZN 236/12/05/20/P 

 

 

24. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a 

záväzkov k 31.12.2019 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, 

pohľadávok, záväzkov k 31.12.2019 v predloženom znení. 

 

                             UZN 237/12/05/20/P 

 

 

25. Návrh na schválenie sídla Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru 

Bratislava-Rača v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rača 

Úprava znenia UZN po autoremédure p. starostu.  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

súhlas Mestskej časti so zápisom nehnuteľnosti, budovy hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 
v Bratislave-Rači, ako sídla pre Občianske združenie Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-
Rača, IČO: 00177474 0110,  do príslušného registra.   
 

                             UZN 238/12/05/20/P 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
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úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, výška príjmov 
rozpočtu je 15.303.668,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.303.668,- Eur. 
 

                             UZN 239/12/05/20/P 

 

 

27. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2020 
v predloženom znení 
 

                             UZN 240/12/05/20/P 

 

 

28. Správa o výsledku kontroly hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

za rok 2018 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 
2018. 

 
                             UZN 241/12/05/20/P 

 

29. Interpelácie 

- žiadne  

 

 

Pán starosta Mgr. Drotován poďakoval všetkým za účasť.  

 

V Bratislave,  22.05.2020, zapísala: Mgr. Lucia Chromá   

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v.r. 

overovateľka 

 

 

 

 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, v.r. 

overovateľ 

 

 

 

Mgr. Michal Drotován, v.r. 

starosta  

 

 

 

 

Ing. Peter Semanco, v.r. 

  prednosta 

 

 

 

 


