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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava–Rača, dňa 18.11.2020 

 

                                                   

Návrh 

na schválenie umiestnenia spoločnej Pamätnej tabule všetkých padlých Račanov, ktorí 

zahynuli počas všetkých konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej vojenskej 

služby od r. 1945 do jej ukončenia v r. 2005 a umiestnenia označenia ZVV na budovu 

hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 v Bratislave-Rači (Zväz vyslúžilých vojakov 

generála Milana Rastislava Štefánika SR). 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Štefan Borovský 

vedúci Oddelenia správy majetku a investičných činností 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti Zväzu vyslúžilých vojakov generála 

Milana Rastislava Štefánika SR, Detvianska 6840/12, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 

30790417, zastúpeným predsedom pánom Ľubomírom Kramplom o súhlas s umiestnením 

pamätnej tabule všetkých padlých Račanov zo dňa 05.10.2020 a žiadosti o súhlas 

s umiestnením označenia ZVV na budovu požiarnej zbrojnice zo dňa 05.10.2020. 

Žiadateľ užíva nebytové priestory v požiarnej zbrojnici na Detvianskej ulici č. 12, 

stavba so súpisným číslom 6840, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedený Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor, ktorá je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 

v správe mestskej časti na základe HZ č. 3444/68 ku dňu 01.08.1968 a protokolu č. 64/91 o 

zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy 

Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 30.09.1991. 

Nájom na dobu neurčitú schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Rača na zasadnutí dňa 17.09.2019 uznesením č. UZN 123/17/09/19/P (odkaz na materiál: 

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/30342.pdf ). 

Následne bola dňa 24.10.2019 uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 

62/2019, zverejnená pod č. 349/2019 na webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Rača 

(odkaz: https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a ).  

Spoločná pamätná tabuľa všetkých padlých Račanov, ktorí zahynuli počas všetkých 

konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej vojenskej služby od roku 1945 do jej 

ukončenia v roku 2005 (I., II. svetová vojna, iné ozbrojené konflikty, zahraničné misie SR...) 

má byť umiestnená v spoločných priestoroch na prázdnej stene na 1. poschodí požiarnej 

zbrojnice pred vstupnými dverami do pamätnej siene ZVV. Tabuľa bude umiestnená na 

bielom podklade s hrúbkou 2 cm, na stene okolo nej bude kamenná dekorácia. Zámerom 

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/30342.pdf
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zhotovenia tejto pamätnej tabule je uctiť si spoločne všetkých padlých rodákov a umiestniť 

ich mená spoločne na jedno centrálne miesto, nakoľko jestvujúce pamätníky v mestskej časti 

nie sú podľa zistení žiadateľa úplné.  

 Žiadateľ zároveň podal žiadosť aj k umiestneniu označenia Zväzu vyslúžilých vojakov 

generála Milana Rastislava Štefánika SR na budovu požiarnej zbrojnice nakoľko v budove má 

zriadenú Pamätnú sieň vrátane vystavenia exponátov vojensko-historickej expozície a za 

účelom kultúrnej, vzdelávacej a spolkovej činnosti. Tabuľa s názvom žiadateľa a sídlom je 

o rozmeroch cca 50 cm x 42 cm. Nakoľko je budova požiarnej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 

12 v Bratislave-Rači, vedená na Evidenčnom liste pamätihodnosti mesta pod č. RAČ-1A-7, 

požiadali sme o vyjadrenie aj pracovníčku Mestského ústavu ochrany pamiatok, ktorá 

neodporučila umiestniť tabuľu do ľavého rohu fasády veže podľa fotodokumentácie, ale na 

murovanú stenu pod nápis „hasičská zbrojnica“.    

Nakoľko má v budove hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 sídlo Zväz 

vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR na základe nájomného vzťahu a 

svoje pracovisko tam má Dobrovoľný hasičský zbor obce Bratislava–Rača, predkladáme tento 

materiál komisii na prerokovanie. 

 

1. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ 

Bratislava-Rača súhlasí s umiestnením spoločnej Pamätnej tabule všetkých padlých Račanov, 

ktorí zahynuli počas všetkých konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej vojenskej 

služby, od r. 1945 do jej ukončenia v r. 2005, na mieste podľa priloženej fotodokumentácie - 

na 1. poschodí hasičskej zbrojnice pred vstupnými dverami do pamätnej siene žiadateľa - 

Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR v budove hasičskej 

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

 

alebo 

 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ 

Bratislava-Rača nesúhlasí s umiestnením spoločnej Pamätnej tabule všetkých padlých 

Račanov, ktorí zahynuli počas všetkých konfliktov a zároveň aj počas výkonu základnej 

vojenskej služby, od r. 1945 do jej ukončenia v r. 2005, na mieste podľa priloženej 

fotodokumentácie - na 1. poschodí hasičskej zbrojnice pred vstupnými dverami do pamätnej 

siene žiadateľa - Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR 

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

 

2. 

Stanovisko komisie: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva MZ MČ 

Bratislava-Rača súhlasí s umiestnením označenia (tabule) Zväzu vyslúžilých vojakov 

generála Milana Rastislava Štefánika SR na budovu hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 

12 v Bratislave-Rači. 
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