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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

A. berie na vedomie 

 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

 

 

B. konštatuje, ţe 

 

1. uznesenia č. 218/12/05/20/P, 219/12/05/20/P, 220/12/05/20/P, 221/12/05/20/P, 

223/12/05/20/P, 224/12/05/20/P, 227/12/05/20/P, 228/12/05/20P, 229/12/05/20/P, 

231/12/05/20/P, 232/12/05/20/P, 233/12/05/20/P, 234/12/05/20/P, 236/12/05/20/P, 

239/12/05/20/P sú splnené 

 

2. uznesenia č. 222/12/05/20/P, 225/12/05/20/P, 226/12/05/20/P, 230/12/05/20/P            

sú v plnení 

 

C. konštatuje, ţe 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 74/18/06/19/P, 

85/18/06/19/P, 87/18/06/19/P v časti A,C,E, 95/18/06/19/P, 98/18/06/19/P, 

110/17/09/19/P, 122/17/09/19/P, 136/05/11/19/P, 138/05/11/19/P, 139/05/11/19/P, 

142/05/11/19/P v I. časti, 158/10/12/19/P, 161/10/12/19/P, 186/29/01/20/P v časti 

A,B,D, 207/31/03/20/P sú splnené 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 87/18/06/19/P v časti 

B,D,F, 100/18/06/19/P, 142/05/11/19/P v II. časti, 156/10/12/19/P, 157/10/12/19/P, 

175/10/12/19/P, 186/29/01/20/P v časti C, 199/11/02/20/P sú v plnení 

 

3. uznesenie z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva č. 140/05/11/19/P je 

nesplnené 
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2. Dôvodová správa 

 

Predmetný materiál neobsahuje len uznesenia z predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 12.05.2020 a ich aktuálne plnenie, ale aj stav 

jednotlivých uznesení prijatých na miestnych zastupiteľstvách od 18.06.2019, ktoré v čase 

podania „Informácie o kontrole plnenia uznesení“ boli v stave plnenia. 
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3. Materiál 
 

INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ 

 

 

I. SPLNENÉ UZNESENIA 
 

 

 UZN 218/12/05/20/P 

Ţiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť ţivotného prostredia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

finančné dotácie za oblasť ţivotného prostredia a vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 

Ţiadateľ 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 súťaţe vín – súťaţ/ 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 

druţstva Bratislava III 

Inštalácia 40 ks. búdok pre netopiere 

a vtáky/ 

0 

Občianske zdruţenie Rinzle Budovanie komunitnej relax záhrady – 2. 

etapa/ 

0 

Občianske zdruţenie Stará 

jedáleň 

Stará jedáleň a ekológia 4000 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli oboma 

zmluvnými stranami podpísané, zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača a finančné prostriedky boli ţiadateľom poukázané. 
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 UZN 219/12/05/20/P 

Ţiadosti 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: 

 

 

Ţiadateľ 

Výška dotácie 

(Eur) 

1 Zdruţenie Veselá škola, o.z. (pri ZŠ s MŠ Komenského, Hubeného 

25) 

0,- (stiahnutá 

ţiadosť) 

2 Rodičovské zdruţenie 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,- 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli oboma 

zmluvnými stranami podpísané, zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača a finančné prostriedky boli ţiadateľom poukázané. 

 

 

 UZN 220/12/05/20/P 

Ţiadosti 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 mládeţ, vedu a techniku AMAVET, vo výške               0 € 

( na projekt Denný tábor v Rači ) 

    -      Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku AMAVET, vo výške   500 € 

( na projekt Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače ) 

    -      Asociácia pre mládeţ, 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 ţiv. situáciách pre deti, mládeţ a dospelých) 
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-   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 ţelezničnej nostalgie Bratislava – Východ,  vo výške   300 € 

(na projekt Deti a ţeleznica)   

- 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) 

- 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) 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli oboma 

zmluvnými stranami podpísané, zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača a finančné prostriedky boli ţiadateľom poukázané. 
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 UZN 221/12/05/20/P 

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 ţiadosť) 

- 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,- €    

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli oboma 

zmluvnými stranami podpísané, zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača a finančné prostriedky boli ţiadateľom poukázané. 

 

 

 UZN 223/12/05/20/P 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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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. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Pán poslanec Dominik Vrba k dátumu 27.04.2020 nevykonáva funkciu člena Rady školy 

pri MŠ Tbiliská 2. 

 

 

 UZN 224/12/05/20/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome sluţieb 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 m
2
 v dome sluţieb na Dopravnej ulici č. 57, 

831 06 Bratislava-Rača pre občianske zdruţenie 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 vyuţívania 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/m
2
/rok 

- úhrada nákladov spojených s uţívaním nebytových priestorov 

- výmera: 83,93 m
2 

- doba nájmu: neurčitá 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov v dome sluţieb na Dopravnej ulici č. 57 bola 

oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 19.06.2020, zverejnená na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Rača dňa 19.06.2020 pod poradovým číslom 177/2020. 

 

 

 UZN 227/12/05/20/P 

Návrh na predĺţenie 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 

predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov, č. m. 219, 221, 222, 223, 225, 226 a 324 aţ 

328, 333, 334, 342, a 348 aţ 359 o celkovej výmere 470,86 m
2
 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 
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v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania sluţieb zdravotnej starostlivosti pre 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 56,72 EUR/m
2
/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a sluţby spojené s uţívaním nebytových 

priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov v ZŠ Tbiliská bola oboma zmluvnými stranami 

podpísaná dňa 20.05.2020, zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 20.05.2020 pod poradovým číslom 101/2020. 

 
 

 UZN 228/12/05/20/P 

Návrh na predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov v dome sluţieb 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 

predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 88,73 m
2
 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 

uţívajúcim predmet nájmu od r. 2007 a zachovania poskytovania sluţieb v tejto lokalite 

Mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 32,- EUR/m
2
/rok za nebytové priestory a 22,- EUR/m

2
/rok za spoločné 

nebytové priestory  

-  úhrada nákladov spojených s uţívaním nebytových priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

-  účel nájmu:  tlačiareň a výroba reklamy 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov v dome sluţieb na Dopravnej ulici č. 57 bola 

oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 16.06.2020, zverejnená na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Rača dňa 16.06.2020 pod poradovým číslom 175/2020. 

 

 

 UZN 229/12/05/20/P 

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 
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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

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

o výmere 145 m
2 

a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m
2
, 

výmera pripadajúca na daný podiel 32,70 m
2
 s nájomcom Dmytro Prodan, bytom Pri hrádzi 

575, 900 42 Dunajská Luţná; 

 

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

m
2 

a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m
2
, výmera 

pripadajúca na daný podiel 32,70 m
2
 pre Marinu Tovt, Na úvrati 3488/18, Bratislava-

Ruţinov, 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/m
2
/rok 

-  doba nájmu určitá do 31.07.2022 

-  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, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 42/2017 zo dňa 31.07.2017 bol oboma zmluvnými 

stranami podpísaný dňa 21.05.2020, zverejnený na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 21.05.2020 pod poradovým číslom 111/2020. 

 

 

 UZN 231/12/05/20/P 

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

podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaţdenia 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 zhromaţdenia obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o podmienkach organizovania a uskutočňovania 

zhromaţdenia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača bolo zverejnené na webovom 

sídle mestskej časti Bratislava-Rača a účinné od 01.06.2020. 
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 UZN 232/12/05/20/P 

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o dodrţiavaní 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 dodrţiavaní 

čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloţenom znení 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o dodrţiavaní čistoty a poriadku na území 

mestskej časti Bratislava-Rača bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača a účinné od 01.06.2020. 

 

 

 UZN 233/12/05/20/P 

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 predloţenom znení. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača bolo zverejnené 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača a účinné od 01.06.2020. 

 

 

 UZN 234/12/05/20/P 

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 predloţenom znení. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 

o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019 na území mestskej časti 

Bratislava-Rača bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

a účinné od 01.06.2020. 
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 UZN 236/12/05/20/P 

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 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Znenie Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača bol zapracovaný do vnútorných dokumentov Miestneho úradu. 

 

 

 UZN 239/12/05/20/P 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

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

príjmov rozpočtu je 15.303.668,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.303.668,- Eur. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovej stránke mestskej 

časti Bratislava-Rača a zavedený do informačného systému. 
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II. UZNESENIA V PLNENÍ 

 

 

 UZN 222/12/05/20/P 

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) ţiadosti s termínom doručenia do 30.06.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN, 

b) ţiadosti s termínom doručenia do 31.08.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN pri ţiadostiach na 

účel uvedený v §4 ods. 2 písm. f) bod I. VZN. 

  

Uznesenie sa nevzťahuje na poskytnutie dotácií na základe ţiadostí o poskytnutie dotácie 

doručených v termíne do 29.02.2020. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Ţiadosti o dotáciu s termínom doručenia do 30.06.2020 a 31.08.2020 sa v zmysle 

schváleného nebudú vybavovať. 

 

 

 UZN 225/12/05/20/P 

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 Ţabí majer 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 o výmere 20 m
2
, zapísaný na LV č. 1 v 

k.ú. Rača pre Janu Polívkovú, bytom Kadnárova 13, 831 52 Bratislava, 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 uţívateľovi 

pozemku za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá  

- cena nájmu: 2,00 EUR/m
2
/rok 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie uţívania pozemku bez právneho vzťahu 

spätne za 2 roky 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

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

 

 



14 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemku v lokalite Ţabí majer bol druhej 

zmluvnej strane zasielaný na pripomienkovanie, odsúhlasenie a následný podpis. 

 

 

 UZN 226/12/05/20/P 

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 uţívateľky 

Jarmily Ádiovej, Bratislava-Rača, 831 06, 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 uţívaniu, za týchto podmienok: 

- cenu nájmu: 0,50 EUR/m
2
/rok 

- doba nájmu: určitá do 31.07.2022 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- bez moţnosti realizovať inú výstavbu neţ drobnú stavbu do 25 m
2
 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

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

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Nájomná zmluva na nájom pozemku do dnešného dňa ešte nebola podpísaná. 

Ţiadateľka uhradila bezdôvodné obohatenie  za obdobie 08/2015 do 01.03.2020. Pred 

podpisom zmluvy bude uhradená zostávajúca časť bezdôvodného obohatenia. 

 

 

 UZN 230/12/05/20/P 

Návrh na predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov v dome sluţieb 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 

predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 110 m
2
, 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 sluţieb 

lekárne pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 32,- EUR/m
2
/rok 
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-  úhrada nákladov spojených s uţívaním nebytových priestorov 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

-  účel nájmu:  lekáreň 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Návrh zmluvy na predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov v dome sluţieb na 

Dopravnej ulici č. 57 bol druhej zmluvnej strane zasielaný na spripomienkovanie 

a odsúhlasenie s následným podpisom dňa 23.06.2020. 

 

 

 

Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

 

 

 UZN 74/18/06/19/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 

2019 

II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2019 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Kontroly zo schváleného plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2019 boli vykonané 

a správy o výsledku týchto kontrol prezentované na zasadnutiach Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

 UZN 85/18/06/19/P 

Návrh na zmenu konateľa a člena dozornej rady 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. berie na vedomie 

 

vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom 

Kubačova 21, Bratislava, IČO: 35 895 586  

Ing.  Debnárová 

 

B. odvoláva 

 

z funkcie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom 

Kubačova 21, Bratislava, IČO: 35 895 586  

Dagmar Gerlingerovú 
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C. vymenúva 

 

za konateľa obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 21, 

Bratislava, IČO: 35 895 586 

Ing. Peter Semanco 

 

D.  ţiada 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečiť realizáciu zmien a vykonanie zápisu zmien 

v obchodnej spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. so sídlom Kubačova 21, Bratislava, IČO: 35 

895 586 v obchodnom registri. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zvolený tretí člen Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. p. PhDr. Ján 

Polakovič vykonáva svoju činnosť. Zápis zmien obchodnej spoločnosti v obchodnom 

registri prebehol k dátumu 16.11.2019. 

 

 

 UZN 87/18/06/19/P 

Návrh na moţnosti riešenia rozšírenia nedostatku miest v základných školách na  

nasledujúce obdobie  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A) Súhlasí so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR 

Bratislavy za účelom renovácie resp. vybudovania školských zariadení 

B) Poţaduje preveriť moţnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači 

a blízkom okolí 

C) Poţiadať BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné 

spojenie s Gymnáziom Hubeného so zriaďovateľom BSK 

D) Informovať Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vţdy najneskôr k 30.9., 

31.12., 31.3. a 30.6. príslušného roka 

E) Ţiada starostu o začatie projektu prístavby ZŠ Tbiliská a preverenie moţností realizácie 

F) Poţaduje poţiadať MF SR o poskytnutie spolufinancovania investície súvisiacej 

s výstavbou novej, prípadne rekonštrukciou a dostavbou pôvodnej školy, 

 

Plnenie: Uznesenie v časti A, C, E je splnené. 

Ad. A) areál bývalej ZŠ Plickova bol mestskej časti Bratislava-Rača zverený do správy 

Hl. mestom Bratislava,  

Ad. C) v súčasnosti sa pripravuje dokumentácia k poskytnutiu 2 tried so zázemím na 

Gymnáziu Hubeného, 

Ad. E) architektonická štúdia prístavby ZŠ Tbiliská, pri ktorej sa preverili moţnosti 

realizácie prístavby bola vypracovaná. (Objednávka č. 46809287, moţnosť realizácie 

bola tieţ preverená aj svetlotechnickým posudkom, č. objednávky 201900493). 

 

Plnenie: Uznesenie v časti B, D, F je v plnení. 

Ad. B) dňa 01.07.2019 prebehla komunikácia mestskej časti so strednou školou na 

Pántoch a dňa 12.09.2019 prebehlo ďalšie plánované pracovné stretnutie k tejto otázke. 

V súčasnosti disponuje mestská časť Bratislava-Rača zamietavým stanoviskom zo 

strany SOŠ hotelových sluţieb a obchodu. 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Grambli%E8ka&MENO=Martin&SID=0&T=f0&R=1


17 

 

V súčasnosti tieţ mestská časť Bratislava-Rača  rokuje o moţnosti poskytnutia 6 tried so 

SOŠ Hlinická a bola tieţ podaná ţiadosť o vyčlenenie 5-6 tried v ZŠ Riazanská, 

Ad. D) na predmetnom zvolanom riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača na deň 30.06. budú poslanci informovaní o jednotlivých krokoch 

v zmysle uznesenia, 

Ad. F) predmetná otázka sa rieši podľa potreby priebeţne. 

 

 

 UZN 95/18/06/19/P 

Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 992 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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc.č. 992 o celkovej výmere        

34 m
2
, druh pozemku vinica, zapísaného na LV č. 1 v k.ú. Rača, vedeného Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor v prospech: 

Zlatica Besedová, bytom Alstrova 92, 831 06 Bratislava, za cenu 105,29 EUR/m
2
, celková 

cena je 3 580,- EUR, 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 z dôvodu 

pričlenenia predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve ţiadateľky za týchto podmienok:  

- Vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie pozemku bez právneho vzťahu spätne 

za 2 roky dozadu najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy, 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2019, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.10.2019, toto uznesenie stratí 

platnosť v časti, vzťahujúcej sa na uvedenú zmluvu 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Kúpna zmluva na predaj pozemku č. 922 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná 

25.09.2019, zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 27.09.2019 

pod poradovým číslom 235/2019. 

 

 

 UZN 98/18/06/19/P 

Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Východné 

(Rendez) názvom Rušňová ulica 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

 

 

A. schvaľuje 

návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Východné 

(Rendez) názvom Rušňová ulica; 
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B. predkladá 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  návrh na 

pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Východné (Rendez) 

názvom Rušňová ulica. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 10/2019 z 24. 10. 2019 o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských 

častiach Bratislava - Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača, ktorým 

bol určený nový názov ulice – Rušňová. 

 

 

 UZN 100/18/06/19/P 

Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov mestského zastupiteľstva 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-

Rača na roky 2019-2022. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača je stále v rámci platného volebného obdobia na rok 2018-2022 

v postupnom plnení. 

 

 

 UZN 110/17/09/19/P 
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a 

obdobie 2021-2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021- 

2022. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022 bol 

schválený UZN č. 152/10/12/19/P. 

 

 

 UZN 122/17/09/19/P 

Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky 

vinohradnícky spolok, 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 
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prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z., so sídlom Alstrova 6120/249, 831 06 Bratislava, IČO: 31790801, 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 dozrievania a  skladovania vína, 

uskladnenia záloţnej technológie, štepov a príleţitostných posedení za týchto podmienok:  

 

-  cena nájmu: 2,- EUR/m
2
/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a    

    sluţby 

-  výmera: 219,64 m
2
 

-  doba nájmu: 20 rokov 

-  priestory nebudú vyuţívané na kvasenie hrozna, nakoľko budova nemá     

    potrebnú  vzduchotechniku 

-  v priestoroch je moţné spracovávať hrozno len z katastrálneho územia Rača 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme pivničného priestoru/nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom 

dome bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 05.11.2019 a zverejnená na 

webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 06.11.2019 pod poradovým číslom 

360/2019. 

 

 

 UZN 136/05/11/19/P 

Ţiadosť o pridelenie dvoch bytových jednotiek na Kadnárovej ulici 

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 lôţka) 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 lôţkovej izbe  

- 3.65€/deň/osoba v 2 lôţkovej izbe  

c) Na účely ukončenia bezdomovectva  

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o poskytovaní ubytovacích kapacít bola oboma zmluvnými stranami podpísaná 

dňa 08.01.2020 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 

10.01.2020 pod poradovým číslom 1/2020. 

 

 

 UZN 138/05/11/19/P 

Návrh na prevod pozemku parc.č. 433/18 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 
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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra „C“ KN parc. č. 433/18 o celkovej 

výmere 133 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Rača, vedenom 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor v prospech: 

Igora Bagi-Kováča, bytom Športová 163, 925 27 Veľký Grob a Klaudie Bagi-Kováčovej, 

bytom Pri Vinohradoch 340, 831 06 Bratislava, za cenu 119,10 EUR/m
2
, celková cena  

15 840,30,- EUR, 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 z dôvodu 

pričlenenia predmetnej nehnuteľnosti v bezprostrednom susedstve k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve ţiadateľov za týchto podmienok:  

- vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie pozemku bez právneho vzťahu spätne  

      za 2 roky najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy, 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2020, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 

 

V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 28.02.2020, toto uznesenie stratí 

platnosť   

v časti, vzťahujúcej sa na uvedenú zmluvu. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Kúpna zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 10.02.2020 a zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 11.02.2020 pod poradovým číslom 

26/2020. 

 

 

 UZN 139/05/11/19/P 

Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č.  2 - 4, 

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 nebytového priestoru č. 97 o výmere 123,70 m
2
 v suteréne bytového domu 

Kadnárova ul. č. 2 – 4, stavba so súpisným číslom 2522, zapísaná na LV č. 4659 pre k.ú. 

Rača, postavená na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 17366/1, 17366/8 - bez zaloţeného 

LV a pozemku parc. č. 17366/13, zapísaný na LV č. 4134, v prospech nájomcu KUMŠT 

PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Záborského 3/10, 036 01 Martin, IČO: 47 792 302, 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, na účely skladovania kostýmov a kulís, 

z dôvodu nutnosti vyuţitia doterajšieho predmetu nájmu nájomcu – garáţe vo dvore kúrie 

na Nám. Andreja Hlinku č. 3, pre potreby Mestskej časti Bratislava-Rača, úsek čistoty 

Oddelenia ţivotného prostredia a dopravy, na zabezpečenie verejnoprospešných sluţieb 

v Mestskej časti Bratislava-Rača, za týchto podmienok: 

-  cena: 654,14 EUR/rok 

-  výmera: 123,70 m
2
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-  doba nájmu: neurčitá 

-  rovnaký účel nájmu ako v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37/2016 

-  nájomná zmluva bude podpísaná do 31.01.2020 

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.01.2020, uznesenie stráca 

platnosť. 

                          

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

29.01.2020 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 

29.01.2020 pod poradovým číslom 10/2020. 

 

 

 UZN 140/05/11/19/P 

Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. 475/155, v k.ú. Rača pod 

kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., 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 reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača o výmere 28 m
2
, zapísaný na 

LV č. 5761, k.ú. Rača, pre obyvateľov – vlastníkov bytov na Tbiliskej ul. 15-29 

v Bratislave, v zastúpení Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o., IČO: 46 221 981, Karpatské 

námestie 18, 831 06 Bratislava, Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

domu Tbiliská 23, 25, Tbiliská 23 – 25, 831 06 Bratislava 35, IČO 3181264 a Bytového 

druţstva Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00 169 633,  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 uţívania pozemku pod 

kontajnerovým stojiskom, umiestnenia nádob na odpad a následnej nevyhnutnej 

rekonštrukcie stojiska za týchto podmienok:  

-    doba nájmu: neurčitá 

-    výška nájomného: 5 EUR/m
2
/rok za celý predmet nájmu 

-    nájomná zmluva bude podpísaná do 31.03.2020 

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.03.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

Plnenie: Uznesenie je nesplnené. 

Nakoľko nájomná zmluva nebola zo strany Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov domu Tbiliská 23, 25 a Bytovým druţstvom Bratislava III podpísaná 

v termíne do 31.03.2020, predmetné uznesenie stratilo platnosť v celom rozsahu. 

 

 

 UZN 142/05/11/19/P 

Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky 

historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
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dobrovoľnú zbierku „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre 

DHZO“ 

a stanovuje tieto podmienky: 

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na vyhotovenie historickej repliky zástavy 

Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava - Rača  

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  

1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet Mestskej časti Bratislava - Rača vedený 

vo Všeobecnej úverovej banke a. s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

2. Do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.  

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 8.11.2019 do 31.5.2020  

 

Zbierkou získané prostriedky budú pouţité výlučne na uvedený účel. O priebehu a 

výsledkoch zbierky a pouţití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude 

informovať starosta obce na Miestnom  zastupiteľstve, zverejnením týchto údajov na 

webovej stránke obce www.raca.sk a  v mesačníku „Račiansky výber“.  

V prípade ak sa nezíska dostatočná výška prostriedkov MZ MČ Rača rozhodne 

o ďalšom predĺţení termínu zbierky.   

Kontrolu pouţitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.  

 

Plnenie: Uznesenie je v I. časti splnené. 

Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO bola ku dňu 

31.05.2020 ukončená.  

 

Plnenie: Uznesenie je v II. časti v plnení. 

Kontrola pouţitia finančných prostriedkov spolu s kontrolou hospodárenia DHZO bude 

vykonaná v letných mesiacoch 2020 a jej výsledok, resp. Správa o výsledku kontroly 

bude predloţená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2020.  

 

 

 UZN 156/10/12/19/P  

Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŢSR vo veci prenájmu pozemkov 

v lokalite Rača-Východné 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

nájom pozemkov 

a)  reg. C KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 1919, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4695/274, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 4 m
2
,  

- parc. č. 4695/244, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 478 m
2
, 

- parc. č. 4778/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 8.552 m
2
, 

- parc. č. 4778/50, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 825 m
2
, 

- parc. č. 4778/51, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/52, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/53, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/54, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

http://www.raca.sk/
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- parc. č. 4778/55, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/56, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/57, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/58, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/59, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/60, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/61, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/62, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/63, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/64, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/65, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/66, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/67, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/69, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/70, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/71, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/72, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/73, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/74, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/75, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/76, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/77, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m
2
, 

- parc. č. 4778/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/82, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/83, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/84, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/85, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4778/86, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4666/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2.158 m
2
, 

- parc. č. 4666/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 820 m
2
, 

- parc. č. 4666/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 484 m
2
, 

- parc. č. 4666/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 211 m
2
, 

- parc. č. 4666/25, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 119 m
2
, 

- parc. č. 4666/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 76 m
2
, 

 

b) pozemkov reg. C KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 11144, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4669/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 244 m
2
, 

- parc. č. 4670/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 252 m
2
, 

- parc. č. 4675/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 268 m
2
, 

- parc. č. 4676/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 144 m
2
, 

- parc. č. 4676/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 144 m
2
, 

- parc. č. 4677, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 119 m
2
, 
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c) pozemkov reg. E KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 11144, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4666/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2.471 m
2
, 

- parc. č. 4678/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 7.943 m
2
, 

- parc. č. 4678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9.465 m
2
, 

- parc. č. 4682, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 134 m
2
, 

- parc. č. 4683, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 168 m
2
, 

- parc. č. 4684, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 72 m
2
, 

- parc. č. 4748/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 6 m
2
, 

- parc. č. 4749/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m
2
, 

- parc. č. 4758/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 241 m
2
, 

- parc. č. 4758/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 169 m
2
, 

- parc. č. 4759/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m
2
, 

- parc. č. 4759/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 302 m
2
, 

- parc. č. 4759/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m
2
, 

- parc. č. 4760/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 712 m
2
, 

- parc. č. 4760/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 216 m
2
, 

- parc. č. 4761/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 439 m
2
, 

- parc. č. 4761/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 129 m
2
, 

- parc. č. 4762/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 65 m
2
, 

- parc. č. 4762/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 158 m
2
, 

- parc. č. 4762/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 173 m
2
, 

- parc. č. 4763/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 216 m
2
, 

- parc. č. 4763/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 414 m
2
, 

- parc. č. 4763/301, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2 m
2
, 

- parc. č. 4764/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 198 m
2
, 

- parc. č. 4764/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 121 m
2
, 

- parc. č. 4765, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 414 m
2
, 

- parc. č. 4778/1, druh pozemku: ostatná plocha, o celkovej výmere 1.482 m
2
, 

- parc. č. 4778/4, druh pozemku: trvalý trávny porast, o celkovej výmere 5.029 m
2
, 

- parc. č. 4778/7, druh pozemku: trvalý trávny porast, o celkovej výmere 826 m
2
, 

- parc. č. 4780/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 167 m
2
, 

- parc. č. 4780/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 23 m
2
, 

- parc. č. 4780/201, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 56 m
2
, 

- parc. č. 4780/202, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 69 m
2
, 

- parc. č. 4784/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 633 m
2
, 

- parc. č. 4784/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.583 m
2
, 

- parc. č. 4784/301, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.691 

m
2
, 

- parc. č. 4784/302, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.729 

m
2
. 

 

medzi mestskou časťou Bratislava-Rača, ako nájomcom a Ţeleznicami Slovenskej republiky, 

ako prenajímateľom, v lokalite Rača-Východné v celkovej výmere 52.101 m
2 

, za cenu 

0.01€/m
2
/rok a na dobu neurčitú. 
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Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Vytvorený návrh zmluvy ŢSR bol mestskou časťou Bratislava-Rača odsúhlasený, 

podpísaný a odoslaný na podpis druhej zmluvnej strane – ŢSR. Do dnešného dňa nám 

však podpísané vyhotovenie ešte nebolo doručené. 
   

                        

 UZN 157/10/12/19/P  

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe 

Ţelezníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

schvaľuje 

nájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 

426 m², zapísaný na LV č. 1919 pre k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, za cenu 0,22 €/m
2
/rok, od správcu Ţelezníc Slovenskej republiky, 

Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, za účelom zriadenia 

parkovacích plôch pre bicykle. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Vytvorený návrh zmluvy ŢSR bol mestskou časťou Bratislava-Rača odsúhlasený, 

podpísaný a odoslaný na podpis druhej zmluvnej strane – ŢSR. Do dnešného dňa nám 

však podpísané vyhotovenie ešte nebolo doručené. 

 

 

 UZN 158/10/12/19/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii, súp. č. 6123, Námestie 

Andreja Hlinku 3, Bratislava-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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom priestorov č. 115, 116, 117 a 118 o celkovej výmere 58,2 m
2
 v budove Koloničovej 

kúrie súp. č. 6123, Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača, umiestnenej na pozemku 

registra „C“ parc. č. 216/2 pre ţiadateľa: Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 

Bratislava-Rača, IČO: 52015955 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia zbierky muzeálnych 

predmetov za týchto podmienok: 

- cena nájmu:  12,- EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10,- EUR/mesiac  

  (120,- EUR/rok), 

- doba nájmu: neurčitá,  

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2020, 

- v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu priestorov, týkajúce sa 

sprístupnenia priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2020, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Koloničovej kúrie bola oboma 

zmluvnými stranami podpísaná dňa 07.02.2020 a zverejnená na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Rača dňa 10.02.2020 pod poradovým číslom 18/2020. 

 

 

 UZN 161/10/12/19/P 

Návrh na predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 

(Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺţenie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 192,91 m
2
, v bytovom dome 

na Kadnárovej ul. č. 51-55, vchod Kadnárova ul. č. 53, stavba so súpisným číslom 2518, 

postavená na pozemkoch parc. č. 17336/16-18, zapísaná na LV č. 4956, v k.ú. Rača, pre 

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, 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 verejno-

prospešnej sluţby v mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

 - cena nájmu: 12,06 EUR/m
2
 /rok,  

 - úhrada prevádzkových nákladov na energie a sluţby, 

 - doba nájmu: 5 rokov. 

                           
Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

29.04.2020 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 

12.05.2020 pod poradovým číslom 55/2020. 

 

 

 UZN 175/10/12/19/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 

2020 

 

II. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej  

činnosti na I. polrok 2020 

 

III. berie na vedomie 

skutočnosť, ţe Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská ako bod 

č.1 zo  

schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019 uznesením MZ  

MČ Bratislava-Rača č.74/18/06/19/P zo dňa 18.06.2019 bude predloţená MZ MČ Bratislava- 

Rača v I. polroku 2020. 
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Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Kontroly sa vykonávajú v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti. 

 

 

 UZN 186/29/01/20/P 

 

Návrh na zmenu uznesenia bodu číslo 03 za poslancov PhDr. Polakovič, JUDr. Marián 

Vulgan, JUDr. Madzin, p. Máťuš, Mgr. Luknárová, p. Vrba, p. Vrana a Ing. Lipiansky:  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

a) ţiada starostu 

o podanie ţiadostí na vydanie stavebného povolenia na všetky tri stavebné objekty v zmysle 

projektu prístavby ZŠ Tbiliská tzn. SO 01, SO 02, SO 03 a to pre kaţdý objekt samostatne.  

Termín: bezodkladne po doručení potrebnej PD, najneskôr však do 28. februára 2020  

 

b) ţiada starostu 

o zabezpečenie vyhotovenia stavebno-technického posudku na posúdenie komplexného 

technického stavu budovy školy na Plickovej a následne po vypracovaní posudku vypísanie 

VO na PD pre potreby rekonštrukcie školy Plickovej za účelom zriadenia obecnej školy 

 

c) ţiada starostu 

o vypísanie VOS za účelom získania investora na rekonštrukciu a prevádzku telocvične na 

Plickovej. Za účelom prípravy podmienok VOS ţiadame zostaviť špeciálnu komisiu. Termín: 

najneskôr do 30. septembra 2020.  

 

d) ţiada starostu 

na účely PD Plickova presunúť finančné prostriedky z fondu rozvoja Rače. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti A, B, D splnené. 

Ad. a) priebeţne od polovice februára boli podávané ţiadosti k príslušným orgánov na 

vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii. Dňa 29.5.2020 boli vydané právoplatné 

stavebné povolenia na SO01, SO03 a SO02,  

Ad. b) vyhotovenie stavebno-technického posudku bolo zabezpečené. Stavebno-

technický prieskum vykonal Ing. Vladimír Priechodský CSc. - PROCON. (číslo 

objednávky  202000058  –  posudok bol zaslaný emailom aj poslancom),  

 

Vypísanie VO na PD pre potreby rekonštrukcie ZŠ Plickovej – realizované: 

https://egov.raca.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COeJazSgGePdV6IRnOq

q8NhUxk1wHRh9Mp0QVHjBE9Xv%2byBYbMEukl%2bV7rSxSZsNzdLEJ%2fk1M8

pVj7H0lxj91z35OpUlNVRZpA%3d%3d 

 

V rámci podkladov a prieskumov pre potreby vypracovania PD rekonštrukcie ZŠ 

Plickova 9 boli spracované aj nasledovné posúdenia:  

- Stav-technicky posudok – rozšírený, Bria Invenia, s.r.o., číslo objednávky: 202000158 

- Statické meranie telocvične, BPT - projekt s.r.o., číslo objednávky: 202000171 

- Sondáţ základovej pätky, Ing. Lukáš Hučko, číslo objednávky: 202000261 

- Zamerania – geodetické, strechy, fasády, polohopisné a výškopisné zameranie 

interiéru, Ing. Tomáš Kozár, číslo objednávky: 202000166 

Ad. d) finančné prostriedky pre prípravné a projektové dokumentácie vo výške 

100.000,- € boli presunuté v súlade s rozpočtovou zmenou UZN č. 192/11/02/20/P. 

https://egov.raca.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COeJazSgGePdV6IRnOqq8NhUxk1wHRh9Mp0QVHjBE9Xv%2byBYbMEukl%2bV7rSxSZsNzdLEJ%2fk1M8pVj7H0lxj91z35OpUlNVRZpA%3d%3d
https://egov.raca.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COeJazSgGePdV6IRnOqq8NhUxk1wHRh9Mp0QVHjBE9Xv%2byBYbMEukl%2bV7rSxSZsNzdLEJ%2fk1M8pVj7H0lxj91z35OpUlNVRZpA%3d%3d
https://egov.raca.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=COeJazSgGePdV6IRnOqq8NhUxk1wHRh9Mp0QVHjBE9Xv%2byBYbMEukl%2bV7rSxSZsNzdLEJ%2fk1M8pVj7H0lxj91z35OpUlNVRZpA%3d%3d
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Plnenie: Uznesenie je v časti C v plnení. 

Ad. c) termín do 30.09.2020 ešte trvá. 

 

 

 UZN 199/11/02/20/P 

Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019 

Miestne zastupiteľstvo 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 

 

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. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Slávnostné odovzdávanie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2019, ktoré sa malo konať 

dňa 23.3.2020 o 18:00 hod. v Nemeckom kultúrnom dome sa z objektívnych príčin ako 

ochrany pred šírením nákazy koronavírusom prekladá na neskoršie obdobie, o ktorom 

budú ocenení a verejnosť informovaná. 

 

 

 UZN 207/31/03/20/P 

Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Novohorská 1 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Novohorská 1, 831 06 Bratislava. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

MŠ Novohorská 1 je od termínu 01.07.2020 zaradená do siete škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


