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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 30.06.2020. 
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2. Materiál 

 

Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 30.06.2020 

 

p. Pajdlhauser – žiada o informácie k stavebným činnostiam mimo pracovnú dobu 

16.06.2020 na stavbe Rínok Rača.  

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

Ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

1. Stavebný úrad nemá kompetenciu stanoviť obmedziť v stavebnom povolení čas 

stavebných prác na stavenisku. Tento čas je určený Vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Podľa vyhlášky (s 

ohľadom na charakter hluku zo stavebnej činnosti) je prípustná expozícia obyvateľov o 

10 dB vyššia v porovnaní s inými zdrojmi hluku, avšak len v pracovných dňoch od 7. 

do 21. hodiny a v sobotu od 8. do 13. hodiny.  

Pracovať sa nemôže počas nočného kľudu - nočný čas platí od 22.00 do 6.00 h. ráno v 

pracovné dni. Vo všeobecnosti je zákaz vykonávať práce, ktoré obťažujú hlukom, v 

nedeľu a vo sviatky, stavebník však môže od stavebného úradu dostať výnimku na 

základe ohlásenia oprávnenou osobou, ktorá vedie stavbu. Obyvateľom, ktorým prekáža 

neúnosný stavebný hluk, odporúča sa poslať sťažnosť na Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva a na stavebný úrad. Stavebný úrad môže  vyvolať rokovanie medzi 

stavebným úradom, obyvateľmi a stavebníkom. 

2. Stavba sa musí uskutočňovať v zmysle stavebného povolenia. Každá zmena stavby 

musí byť povolená správnym konaním na stavebnom úrade. Stavebníkovi doteraz 

nebola povoľovaná žiadna zmena stavby. Stavebný úrad má možnosť vykonať štátny 

stavebný dohľad na stavbe, či sa dodržiavajú podmienky z územného a stavebného 

povolenia. Kontroly ohľadom znečisťovania cesty a hluku boli vykonané 

a konzultované so stavebníkom viackrát.  

3. Stavebník ohlasoval potrebu predĺženia pracovného času  podľa záznamov stavebného 

úradu 12 krát v roku 2020 a 6 krát v roku 2019. Zároveň bolo stavebnému úradu 

oznámené, že tieto práce na základovej doske už boli ukončené a nebude už potreba 

ďalšieho predĺženia pracovného času. 

Pre informáciu citácia vyjadrenia z 17.06.2020:  

„...touto formou si dovolím reagovať na podnet stavebného úradu. 

Dňa 16.6.2020 bola oznámením na príslušnom stavebnom úrade ohlásená betonáž 

základovej dosky obj. A1, ktorá sa začala realizovať v tom istom dátume. 

V prílohe posielam fotodokumentáciu , kde sú vyvesené oznamy na vstupoch okolitých 

bytových domov. Tým boli občania okolitých objektov oboznámený o realizácií betonáže 

spomínanej základovej dosky. 

Z dôvodu nestálosti počasia sme nevedeli presne definovať termín realizácie 

spomínanej konštrukcie. Tak preto tam nebol žiadny časový priestor od začiatku 

nahlásenia po samotný začiatok prác. 

Ďalej čo sa týka samotnej realizácie betonáže posledného úseku základovej dosky ,tak 

sa toto v budúcnosti nebude opakovať . Ostatné objekty nemajú taký objem prác a tým 

nevyžadujú tak veľkú časovú náročnosť na spracovanie. 

Na záver ma veľmi mrzí celá táto vzniknutá situácia. 

Do budúcna sa budeme snažiť všetky hlučné procesy vykonať v povolených časoch. 

S pozdravom 

Butko.“ 
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4. Stavebný úrad stanovil v stavebnom povolení termín dokončenia stavby 48 mesiacov 

odo dňa začatia stavebných prác. Termínový harmonogram vedie stavbyvedúci a je za 

technické postupy a kvalitu stavebných prác zodpovedný.  

 

5. Prípadná kompenzácia za zvýšenú záťaž obyvateľov zo stavebnej činnosti je vecou 

dohody medzi obyvateľmi a stavebníkom. Stavebný úrad ani mestská časť nemajú 

právne predpisy, ktoré by im umožňovali zasahovať do týchto dohôd.  

Odpoveď vypracovala: Ing. Andrea Mrvová a PhDr, 27.07.2020 

 

 

p. Vulgan – žiada o kontrolu a prípadnú opravu detských hracích prvkov v rámci 

areálu amfiteátra.  

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Zabezpečíme kontrolu a prípadnú opravu prvkov v amfiteátri počas letných 

mesiacov 2020. 

 Odpoveď vypracoval: Mgr. Čupka, 27.07.2020 

 

 

p. Vulgan – žiada o informáciu, či STARZ poskytol informáciu o finančnom 

hospodárení kúpaliska Rača a taktiež požaduje informáciu, či došlo k posunu 

v rokovaniach o spolupráci medzi STARZ a MČ Rača 

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Momentálne nedošlo k žiadnemu posunu vo  veci, informácie o hospodárení nám neboli 

poskytnuté. 

Obrátili sme sa písomne na vedenie STARZ , kde žiadame o informácie o finančnom 

hospodárení kúpaliska Rača ako aj o možnej spolupráci pri využívaní vrchnej časti areálu 

kúpaliska. 

Odpoveď vypracovala: JUDr. Korduliaková, 29.07.2020 

 

 

p. Hammer – žiada o hygienické stanovisko k projektu Elán, o dopravnú štúdiu 

Dolný Slanec, dopravnú štúdiu Račany Rosso a o správu akým spôsobom boli použité 

finančné prostriedky z UZN 256/28/02/17/P.  

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

1. Predkladáme kópiu záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave zo dňa 10.09.2018 a Oznámenie zo dňa 

 14.02.2020 k uvedenej stavbe. (príloha č. 1) 

2. Kompletný spis k územnému konaniu Obytného súboru Dolný Slanec sa nachádza na 

Krajskom súde v Bratislave. Preto dopravnú štúdiu momentálne nemáme k dispozícii. 

3. Žiadame Vás o konkretizovanie žiadosti.  

4. V prílohe zasielame rozdelenie čerpania úveru. (príloha č. 2) 

Odpoveď vypracovali: Ing. Mrvová a Ing. Králiková, 27.07.2020 

 

 

p. Luknárová – žiada o umiestnenie stojanov na bicykle pred ZS Tbiliská.  

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  
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ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

 Stojany k Zdravotnému stredisku zabezpečíme počas jesene. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Čupka, 27.07.2020 

 

 

p. Luknárová – žiada o vyhradenia parkovacích miest pre lekárov a sanitku pri OC 

Račan.  

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Aktuálne pripravujeme zmenu organizácie dopravy, ktorá zamedzí vjazdu iným ľudom 

ako zásobovaniu do priestoru pri nakladacej plošine pri OC Račan. Sanitky a iné obslužné 

vozidlá nebudú blokované zaparkovanými autami a rovnako nebude blokovaný bezbariérový 

vstup do budovy. Celkové riešenie parkovania v tejto lokalite bude súčasťou komplexnej 

zmeny v rámci pravidiel parkovacej politiky, ktoré si vyžiada spracovanie dopravného 

projektu. 

Ak si však ambulancie požiadajú o vyhradené parkovacie miesto, vieme tejto žiadosti 

v rámci  možností vyhovieť.  

Odpoveď vypracoval: p. Drgoň, 28.07.2020 

 

 

p. Luknárová – žiada o informáciu k prebiehajúcej rekonštrukcií električkovej trate, 

žiada informáciu k zrušenému chodníku pri MŠ Tbiliská, dáva podnet na zmenu 

autobusu č. 56 

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

 Dopravný podnik Bratislava nás ubezpečil, že rekonštrukcia bude spĺňať požiadavky 

obmedzenia hluku v okolí rekonštruovanej električkovej trate pri dodržaní podmienok 

prevádzky tejto trate. Z toho dôvodu sme DPB nekonfrontovali petíciou p. Beladiča. 

Spravíme tak v priebehu mesiaca júl 2020 

 Stavebník a stavbyvedúci, ktorý riadi stavbu a organizuje stavebné práce na stavbe, sú 

povinní dodržiavať všeobecné technické predpisy a aj v stavebnom povolení majú 

upozornenie, že počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle 

Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú 

základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, Vyhlášky 

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. V prípade, že ich nedodržiavajú, tak môže stavebný úrad vykonať štátny 

stavebný dohľad a vyzvať stavebníka na vykonanie nápravy. Zatiaľ na stavebný úrad 

neprišiel žiaden podnet, takže nemal vedomosť o problémoch. 

 Spomínaná linka č. 56 jazdí v špičke 3x za hodinu a mimo nej 2x za hodinu. Z toho 

dôvodu nie je možné, aby jazdili vozidlá v príliš krátkych intervaloch. Problémy sa tejto 

linke však spôsobuje železničné priecestie na Koľajnej, kde dochádza k výrazným 

zdržaniam. Je preto možné, že sa autobusy „stretnú“ v rade vozidiel a akoby idú tesne 

za sebou mimo požadovaného harmonogramu. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Čupka, 27.07.2020 
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p. Luknárová – žiada o informácie k aktuálnemu stavu nadjazdu na Bojnickej ulici.  

Odpoveď Vážená pani poslankyňa,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

 V prílohe Vám zasielame odpoveď magistrátu na naše otázky týkajúce sa opravy 

cestného mostu na Bojnickej ulici. (príloha č.3) 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Čupka, 28.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


