Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 14.07.2020
uznesenie č. 266-269

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Ing. Milada Dobrotková, MPH
Robert Hammer
Ing. Ján Lipiansky
Mgr. Monika Luknárová
JUDr. Juraj Madzin
Miloš Máťuš
Ing. Róbert Pajdlhauser
PhDr. Ján Polakovič
Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Ivan Vrana
Dominik Vrba
JUDr. Marián Vulgan
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Ing. Miloslav Jošt
Predložený program
1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.

1

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača;
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice;
Návrh stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným
nariadením a všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy;
Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova
a) Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania;
Rôzne;
Záver.

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.
UZN 266/14/07/20/P
Hlasovanie č. 1
Prítomných
13
2.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
návrhovú komisiu: Dominik Vrba, Mgr. Monika Luknárová
overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Lenka Antalová
Plavuchová

UZN 267/14/07/20/P
Hlasovanie č. 2
Prítomných
13
3.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením a všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
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 Dominik Vrba prečítal návrh uznesenia.
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Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
UZN 268/14/07/20/P
Hlasovanie č. 3
Prítomných
14
4.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova
a) Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača a zástupcovia
spoločnosti Pantograf, ktorá pripravovala projektovú dokumentáciu budovy ZŠ Plickova.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je rád, že ZŠ
Plickova bude obecnou školou hlavne pre račianske deti a bude spĺňať účel, na ktorý bola
postavená. Je rád, že neprišlo k podpísaniu zmluvy s Edu Development, že 8 poslanci stopli
celý projekt a prišlo k vypracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy,
ktorú ide rekonštruovať práve mestská časť. Ďalej uviedol, že vznikol novozaložený
poslanecký klub Spoločný cieľ (8 poslancov) ktorý podáva pomocnú ruku starostovi pri
spolupráci v projektoch pre dosiahnutie spoločného cieľa úspešnej Rače.
Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že víta uvedený krok, má
za to, že uľahčuje prácu poslancov pri presadzovaní cieľov.
Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, pochválil vizualizáciu projektu
rekonštrukcie ZŠ Plickova a vyjadril sa k financovaniu rekonštrukcie projektu.
Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, vysvetlil všetky varianty
financovanie rekonštrukcie ZŠ Plickova. Uviedol, že dúfa, že financovanie rekonštrukcie
bude viaczložkové. Všetko sa bude riešiť a komunikovať aj smerom k poslancom.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že
rekonštrukcie Plickovej je nevyhnutná pre potreby žiakov MČ Rača. Obšírne vysvetlila
celú históriu budovy ZŠ Plickova až do dnešného dňa, kedy je vydané aj právoplatné
stavebné povolenie a pevne verí, že 15. výročie znovuotvorenia ZŠ sa podarí ako je
naplánované na rok 2023.
Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež sa zhodol so
svojimi predrečníkmi, že ide o jeden z najvýznamnejších projektov tohto volebného
obdobia. Doporučil zastupiteľstvu aby sa zachovala keramická stena Kocúr, od autora p.
Vychlopena.
Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že sa bude hľadať
špeciálna firma, ktorá by vedela uvedené dielo zachrániť, či je to vôbec technicky možné.
JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil niekoľko otázok
smerom k čerpaniu úveru. A či predložený návrh je najlepší, aký MČ od bánk dostala.
Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, podal vysvetlenie ako sa uvedený
úver bude čerpať. Taktiež vysvetlil varianty financovania.
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PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podotkol, že je rád, že sú
pripravené všetky varianty financovania, mal obavy, aby sa nestalo, že budova zostane
rozostavaná. Víta pripravené uznesenie, konkrétne bod b).
Spracovatelia projektovej dokumentácie odprezentovali jednotlivé položky a skratky
výkazu a výmeru objektu ZŠ Plickova.
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil, že
dochádza k úniku vody v objekte školy.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala poslancov,
aby prišlo k hlasovaniu, aby sa zase veci posunuli a započala sa rekonštrukcia ZŠ Plickova.
PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal starostu, aby sa dal
ešte raz narozpočtovať výkaz výmer obnovy budovy. Taktiež požiadal o hlasovanie
poslancov.
Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či sa riešila doprava
ťažkých mechanizmov počas rekonštrukcie a či busta p. Plicku bude osadená po
rekonštrukcii budovy.
Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, socha Plicku pôjde do depozitu
počas rekonštrukcie a prístup vozidiel stavby bude vyriešený tak, aby nedošlo
k poškodeniu chodníka.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Monika Luknárová prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
A)
súhlasí
s rekonštrukciou budovy základnej školy Plickova 9, stavby so súpisným číslom 7471,
nachádzajúcej sa na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 891/37, stavby telocvične na pozemku
parc. č. 891/38 a pozemok parc. č. 891/296 tvoriaci obslužný priestor k obom budovám,
všetky zapísané na LV č. 1628, pre k.ú. Rača za účelom vybudovania základnej školy
zriadenej mestskou časťou Bratislava-Rača;
B)
žiada
starostu mestskej časti Bratislava-Rača zahrnúť do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača
na rok 2021 čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na účel podľa časti A) tohto
uznesenia vo výške 1.000.000,- Eur;
C)
berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania;
D)
schvaľuje
prijatie úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie účelu podľa
časti A) tohto uznesenia za týchto podmienok:

1. Všeobecné podmienky:
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a)
objem úveru: 3.500.000,- Eur,
b)
čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru,
c)
odklad splátok istiny: až do úplného vyčerpania úveru,
d)
splácanie istiny: štvrťročne,
e)
zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia,
f)
poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti: 0,- Eur,
g)
poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého úveru: 0,- Eur,
h)
zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlžníka: max. 350,- Eur,
i)
poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- Eur,
j)
poplatok za monitoring úveru: 0,- Eur,
k)
žiadne iné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru s výnimkou poplatku za vedenie
úverového účtu, ktorý bude účtovaný na základe platného sadzobníka poplatkov.
2. Splatnosť úveru 20 rokov s úrokovou sadzbou max. 0,55% p.a.
E)
splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Rača na podpísanie úverovej zmluvy na financovanie
účelu podľa časti A) tohto uznesenia do 31.10.2020.
UZN 269/14/07/20/P
Hlasovanie č. 5
Prítomných
14

5.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Rôzne

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval všetkým
poslancom za prijatie úveru a tým naštartovanie rekonštrukcie a obnovy ZŠ Plickova.

V Bratislave, 21. júla 2020
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JUDr. Juraj Madzin
overovateľ

Mgr. Michal Drotován
starosta

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
overovateľ

Ing. Peter Semanco
prednosta

