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Uznesenia z rokovania mimoriadneho 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 14.07.2020 

uznesenia č. 266 - 269 

 

 

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. 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; 

4. Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova 

a. Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania; 

5. Rôzne; 

6. Záver. 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

      schvaľuje 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 13/0/0/0                                         UZN 266/14/07/20/P 

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu: Dominik Vrba, Mgr. Monika Luknárová 

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

 

Hl.: 13/0/0/0                                         UZN 267/14/07/20/P 
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3. 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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

 

s návrhom  

 

1. všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením  

 

2. všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

 
Hl.:11/0/3/0                                         UZN 268/14/07/20/P 

 

 

 

4. Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej 

kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Miestne zastupiteľstvo 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 
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prijatie úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie účelu podľa 

časti A) tohto uznesenia za týchto podmienok: 

 

1. Všeobecné podmienky: 

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. 
   

Hl.: 14/0/0/0                                         UZN 269/14/07/20/P 

 

 

 

Pán starosta Mgr. Drotován poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave,  24.07.2020, zapísala: Mgr. Lucia Chromá   

 

 

 

 

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

                         overovateľ          starosta  

 

 

 

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

                      overovateľka                     prednosta 

 

 


