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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. 273/29/09/20/P, 274/29/09/20/P, 275/29/09/20/P, 277/29/09/20/P, 

278/29/09/20/P, 279/29/09/20/P, 280/29/09/20/P, 281/29/09/20/P, 283/29/09/20/P, 

284/29/09/20/P, 287/29/09/20/P, 288/29/09/20/P, 289/29/09/20/P, 290/29/09/20/P sú 

splnené 

 

2. uznesenie č. 285/29/09/20/P je v plnení 

 

C. konštatuje, ţe 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev: č. 269/14/07/20/P v časti B, 

D a E, 142/05/11/19/P v I. a II. časti, 175/10/12/19/P, 199/11/02/20/P sú splnené 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev: č. 246/30/06/20/P, 

265/30/06/20/P, 269/14/07/20/P v časti A., 87/18/06/19/P v časti B, 100/18/06/19/P, 

156/10/12/19/P sú v plnení 

 

D. ruší, 

 

1. UZN č. 286/29/09/20/P. 
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2. Dôvodová správa 

 

Predmetný materiál neobsahuje len uznesenia z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 29.09.2020 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 273/29/09/20/P 

Návrh na zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača č. UZN 186/29/01/20/P 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

zmenu časti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača č. UZN 

186/29/01/20/P zo dňa 29.01.2020 v znení: 

„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.“ 

 

takto: 

1. vypúšťa sa písm. c), 

2. písm. d) sa označuje ako písm. c). 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Predmetná zmena časti uznesenia bola zapracovaná do jeho znenia. 
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 UZN 274/29/09/20/P 

Návrh VZN č. .../2020 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o poskytnutí 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Rača a účinné od 01.01.2021. 

 

 UZN 275/29/09/20/P 

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 20, Podbrezovská 28/A 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu č.  20, garsónka  o rozlohe 26,92 m², vchod: 

Podbrezovská 28/A, Bratislava, na prízemí bytového domu, súpisné číslo 9150, postaveného 

na pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 422/7 zapísaného na liste vlastníctva č. 5454, na 

dobu určitú                1 rok od 02.11.2020 do 01.11.2021 vrátane: 

 

a) ţiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

Šprinzovej Karin             s počtom bodov 119 

 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu ţiadateľom uvedeným v písmene a) sa 

prideľuje byt druhému ţiadateľovi v poradí: 

Pastorkovej Martine         s počtom bodov  118 

 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu ţiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa 

prideľuje byt tretiemu ţiadateľovi v poradí 

Skurákovej Kataríne               s počtom bodov  98 

 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu ţiadateľom uvedených v písmenami a), b) a c)   

sa prideľuje byt štvrtému ţiadateľovi v poradí 

Turanskej Lucii         s počtom bodov  96 

 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu ţiadateľom uvedených v písmenami a), b), c) 

a d) sa prideľuje byt piatemu ţiadateľovi v poradí 

Salayovi Jaroslavovi            s počtom bodov  78 

 

f) v prípade odmietnutia prideleného bytu ţiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), 

d) a e) sa prideľuje byt šiestemu ţiadateľovi v poradí 

Veselskému Vendelínovi       s počtom bodov  71 

   

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme bola podpísaná s tretím ţiadateľom v poradí (dvaja ţiadatelia 

predmetný byt odmietli) dňa 20.10.2020, zverejnená na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 22.10.2020 pod poradovým číslom 282/2020. 
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 UZN 277/29/09/20/P 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Novohorská, ktorú 

zriadila Mestská časť Bratislava – Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Novohorská 1 ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača na jej funkčné obdobie  

od 30.09.2020 v tomto zloţení: 

1. Ing. Róbert Pajdlhauser 

2. JUDr. Juraj Madzin 

3. PhDr. Ján Polakovič 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Novohorská 1 

začali vykonávať svoju činnosť a zúčastňovať sa stretnutia, kedy dňa 30.09.2020 bola 

ustanovujúca schôdza. 

 

 UZN 278/29/09/20/P 

Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa delegovaných do Rady školy pri MŠ 

Cyprichova 74 a MŠ Plickova 16 z dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) odvolanie Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej, členky Rady školy pri MŠ Cyprichova 

74, delegovanej zriaďovateľom k dátumu 21.11.2020 v dôvodu schválenej úpravy 

počtu členov rady školy. 

 

b) odvolanie PhDr. Jána Polakoviča, člena Rady školy pri MŠ Plickova 16,  

delegovaného zriaďovateľom k dátumu 15.12.2020 v dôvodu schválenej úpravy počtu 

členov            rady školy 
 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Odvolaní zástupcovia zriaďovateľa delegovaní do rady školy pri MŠ Cyprichova 74 

a MŠ Plickova 16 ukončili svoju činnosť k 21.11.2020 a k 15.12.2020. 

 

 UZN 279/29/09/20/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, 

nachádzajúceho sa v priestoroch  Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na 

pozemku parc. č.  475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch 

školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 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 – Klub priateľov futbalu Kengura, o.z. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, 

nachádzajúceho sa v priestoroch  Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na 
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pozemku parc. č.  475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch 

školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava, pre Klub priateľov futbalu 

Kengura, o.z.,  so sídlom Trenčianska 18, 821 09 Bratislava, IČO: 42266416, 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 podmienok: 

- cena nájmu: 

 10,- Eur/hod. bez poskytnutia šatní a osvetlenia, 

 15,- Eur/hod. v prípade poskytnutia šatní a osvetlenia navyše, 

- čas nájmu: pondelok aţ piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., celoročne s 

výnimkou prípadnej akcie organizovanej mestskou časťou Bratislava-Rača, alebo 

Základnou školou Tbiliská. 

- doba nájmu: neurčitá 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 21.10.2020, 

zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 27.10.2020 pod 

poradovým číslom 287/2020. 

 

 UZN 280/29/09/20/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, 

nachádzajúceho sa v priestoroch  Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na 

pozemku parc. č.  475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch 

školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 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 – Futbalový klub FK Rača, o.z. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov – futbalového ihriska s umelým povrchom, 

nachádzajúceho sa v priestoroch  Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská na 

pozemku parc. č.  475/2 v katastrálnom území Rača nachádzajúceho sa v priestoroch 

školského areálu Základnej školy Tbiliská 4, 931 36 Bratislava, pre Futbalový klub FK 

Rača, o.z., so sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 31769756, 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 podmienok: 

- cena nájmu: 

 20,- Eur/hod. bez poskytnutia šatní a osvetlenia, 

 30,- Eur/hod. v prípade poskytnutia šatní a osvetlenia navyše, 

- čas nájmu: pondelok aţ piatok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., celoročne s 

výnimkou prípadnej akcie organizovanej mestskou časťou Bratislava-Rača, alebo 

Základnou školou Tbiliská.  

- doba nájmu: neurčitá. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 21.10.2020, 

zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 27.10.2020 pod 

poradovým číslom 286/2020. 
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 UZN 281/29/09/20/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, 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 (Račiansky muzeálny spolok) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov č. m. 112, 113 a 114 o celkovej výmere 40 

m
2
  nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy Koloničovej kúrie na Nám. A. Hlinku 3 v 

Bratislave – Rači, pre Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, 

IČO: 52015955 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 sprístupňovania 

zbierok Račianskeho múzea s galériou za týchto podmienok: 

- cena nájmu:  12,- EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s uţívaním nebytových priestorov, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- výmera: 40 m
2
, 

- účel nájmu: umiestnenie zbierky muzeálnych predmetov. 

 

Súčasťou nájmu je moţnosť vyuţívania zasadačky na 1. poschodí na organizovanie 

príleţitostných aktivít Račianskeho muzeálneho spolku, ale bez stálej expozície. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov bol oboma zmluvnými stranami 

podpísaný dňa 05.11.2020, zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 05.11.2020 pod poradovým číslom 295/2020. 

 

 UZN 283/29/09/20/P 

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti 

Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 

17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu 

majetko-právneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v 

uţívaní Ţelezníc Slovenskej republiky 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

vrátenie nehnuteľností, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 

17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137 a 17127/1 zapísaných na LV č. 

400 pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača protokolom č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR 

Bratislavy, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR 

Bratislavy a pozemkov v správe Ţelezníc Slovenskej republiky. 
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Zároveň MZ MČ Bratislava-Rača ţiada, aby v rámci prebiehajúcich rokovaní so zástupcami 

ŢSR boli do predmetu zámeny zahrnuté pozemky na území mestskej časti Bratislava-Rača, 

ktoré mestská časť potrebuje na účely zosúladenia vlastníctva stavby /kultúrne stredisko 

Impulz a okolie/ a pozemku zastavaného stavbou, register C KN parc. č. 4760/20 o výmere 

349 m
2
, bez zaloţeného LV, pod stavbou kultúrneho strediska Impulz, stavba súp. č. 7637 

zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vrátane časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4760/3, bez 

zaloţeného LV o výmere cca. 3 141 m
2
, cez ktorý je prístup k stavbe a zázemie stavby, 

vrátane basketbalového ihriska, v registri „E“ KN ako časť pozemku parc. č. 4678/1 o výmere 

cca. 1526 m
2
, pozemok parc. č. 4758/3 o výmere 387 m

2
, pozemok parc. č. 4759/3 o výmere 

352 m
2
 a častí pozemkov parc. č. 4760/3 o výmere 476 m

2
, parc. č. 4761/2 o výmere 85 m

2
, 

parc. č. 4762/1 o výmere 9 m
2
, parc. č. 4765 o výmere 306 m

2
, všetky zapísané na LV č. 

11144, v k.ú. Rača v správe ŢSR. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku bol oboma zmluvnými stranami 

podpísaný dňa 16.11.2020, zverejnený na webovom sídle Hl. mesta a tieţ na webovom 

sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 24.11.2020 pod poradovým číslom 312/2020. 

 

 UZN 284/29/09/20/P  

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti 

Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetko-

právneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely 

zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho 

kraja 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) vrátenie nehnuteľnosti, pozemku registra E KN parc. č. 17554, zapísaného na LV č. 400 

pre k.ú. Rača, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej 

časti Bratislava-Rača protokolom č. 64/1991 o zverení obecného majetku a s ním súvisiacich 

práv a záväzkov zo dňa 30.09.1991, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, 

z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského 

samosprávneho kraja, za účelom zámeny pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR 

Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; 

 

b) následnú zámenu pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 422/1, 422/15, 

2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. č. 17554, 

17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru umiestnenia 

navrhovanej dopravnej stavby s mimoúrovňovou kriţovatkou, ktorá je zaradená do zoznamu 

verejnoprospešných stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku Roţňavská – 

Vajnorská vrátane mimoúrovňovej kriţovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku 

Vajnorská – tunel pod Karpatami – Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu 
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majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v uţívaní Bratislavského samosprávneho kraja; Miestne 

zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 

17550, 17551 a pozemku registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej 

dopravnej stavby. 

  

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku bol oboma zmluvnými stranami 

podpísaný dňa 10.11.2020, zverejnený na webovom sídle Hl. mesta a tieţ na webovom 

sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 24.11.2020 pod poradovým číslom 311/2020. 

 

 UZN 287/29/09/20/P                                          

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci medzi mestskou časťou Bratislava – Rača 

a spoločnosťou VI GROUP Rača, spol. s r.o., ktorej predmetom je vyriešiť situáciu na 

pozemku „C“ KN parc.č.1606 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísané 

na LV č. 4164 v k.ú. Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci medzi VI GROUP Rača, spol. s r.o., 

Roľnícka 157, 831 06 Bratislava, IČO 43 991 858 a mestskou časťou Bratislava-Rača, 

ktorej predmetom je vyriešiť situáciu na pozemku „C“ KN parc. č. 1606 zastavené plochy 

a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísané na LV č. 4164 v k.ú. Rača, a to jej rozdelením na 

menšie parcely, ktoré prejavia záujem, spoločnosťou VI GROUP spol. s r.o. a odkúpením 

nepredaných parciel mestskou časťou Bratislava-Rača a poveruje starostu zabezpečením 

dpracovania znenia zmluvy o spolupráci a jej uzatvorením 

 

b) schvaľuje kúpu pozemkov, ktoré vzniknú rozdelením pozemku parc. č. 1606 zastavené 

plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², zapísané na LV č. 4164 v k.ú. Rača a ktoré nebudú 

odkúpené jednotlivými fyzickými a právnickými osobami za cenu minimálne 10 000€ 

vrátane DPH za jednotlivý pozemok, ak zároveň nadobudnú vlastnícke právo 

k jednotlivým pozemkom minimálne 40ti kupujúci v zmysle zmluvy o spolupráci 

 

c) zahrnutie sumy na kúpu pozemku vo výške podľa písm. b) do rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2020 ako kapitálový výdavok 

 

d) poslanci mestskej časti Bratislava-Rača žiadajú starostu Mgr. Michala Drotována, aby 

parcely vzniknuté z parcely C“ KN parc. č. 1606, ktoré sa stanú vlastníctvom mestskej 

časti Bratislava-Rača po 31.12.2020 a nepodarí sa ich predať tretím stranám v lehote 6 

mesiacov (tj. Do 30.06.2021) ponúkol a rokoval o odpredaji v prospech hl. mesta SR 

Bratislava v podiele minimálne 50% nepredaných parciel.  

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o spolupráci bola medzi oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 19.10.2020, 

zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 21.10.2020 pod 

poradovým číslom 279/2020. 
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 UZN 288/29/09/20/P 

Návrh na odpustenie dlhu nájomcovi nebytových priestorov v dome sluţieb Dopravná 

57 - Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

odpustenie dlhu (nájomného) pre Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA, 831 06 Bratislava-

Rača, Gelnická 7606/24, IČO: 37152637 vo výške 1 mesačného nájomného, t.j. 224,42 EUR.  

  

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Suma 224,42 EUR, ktorá predstavuje výšku 1. mesačného nájomného bola mestskou 

časťou Bratislava-Rača nájomcovi dobropisovaná dňa 11.11.2020. 

 

 UZN 289/29/09/20/P 

Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 

z pôvodného nájomcu Marek W., bytom xxxxxxxxxxx na nových nájomcov Oleg S., 

xxxxxxxxx a p. Mgr. Monika H., xxxxxxxx, 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 

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.10.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu k 15.10.2020 vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme 

s predchádzajúcim nájomcom bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

09.10.2020, zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 13.10.2020 

pod poradovým číslom 268/2020. S novými nájomcami bola Zmluva o nájme medzi 

oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 09.10.2020, zverejnená na webovom sídle 

mestskej časti Bratislava-Rača dňa 13.10.2020 pod poradovým číslom 269/2020. 

 

 UZN 290/29/09/20/P 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

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

príjmov rozpočtu je 15.512.801,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.512.801,- Eur 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti 

a zavedený do informačného systému. 

 

 

 

 

II. UZNESENIA V PLNENÍ 

 

 UZN 285/29/09/20/P 

Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, 

obchodnou verejnou súťaţou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku – pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, druh 

pozemku trvalý trávny porast o výmere 110 m
2
, parc. č. 6189/1, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 86 m
2
 a parc. č. 6192/8, druh pozemku orná pôda o výmere 4509 

m
2
, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. Rača vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor, formou obchodnej verejnej súťaţe v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 aţ 288 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, 

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaţe v zmysle s §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

- špecifikácia predmetu prevodu: 

pozemok registra C KN parc. č. 6154/9 - trvalý trávny porst o výmere 110 m
2
, 

pozemok registra C KN parc. č. 6189/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m
2
, 

pozemok registra C KN parc. č. 6192/8 - orná pôda o výmere 4509 m
2
,  

spolu o výmere 4 705 m
2
; 

- minimálna predajná cena za pozemky spolu odvodená od znaleckého posudku, 150.000,- 

EUR; 

- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia; 

- zloţenie zábezpeky vo výške 15 000,- EUR. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Súhlas primátora Hl. mesta k odpredaju formou verejnej obchodnej súťaţe bol mestskej 

časti Bratislava-Rača doručený dňa 01.12.2020 a momentálne sa pripravuje vyhlásenie 

podmienok verejnej obchodnej súťaţe.   
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III. NESPLNENÉ UZNESENIA 

 

 

 UZN 286/29/09/20/P 

Návrh na odpredaj nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2 v bytovom dome na 

Peknej ceste 3,5 obchodnou verejnou súťaţou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku - nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m
2
, 

v bytovom dome na Peknej ceste 3,5, vchod Pekná cesta 5, stavba so súpisným číslom 2453, 

zapísaná na LV č. 5288, postavená na pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/5, 17366/6 - 

bez zaloţeného LV (v registri E KN ako časť pozemku parc. č. 17364, zapísaný na LV č. 

11766) a parc. č. 17366/15, zapísaný na LV č. 4134, všetky v k.ú. Rača, vedené Okresným 

úradom Bratislava, katastrálny odbor vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve domu o veľkosti 

12924/480001 obchodnou verejnou súťaţou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 aţ 288 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, 

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaţe v zmysle s §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

- minimálna predajná cena stanovená znaleckým posudkom, t.j. 41.400,- EUR, 

- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia, 

- zloţenie zábezpeky vo výške 2 000,- EUR. 

   

Plnenie: Uznesenie je nesplnené. 

Verejná obchodná súťaţ na odpredaj predmetného nebytového priestoru prebiehala 

v dňoch od 28.10. – 25.11. do 17:00 hod. Súťaţe sa nezúčastnila ţiadny súťaţiteľ, tzn. nie 

je naplnený obsah schváleného uznesenia a je potrebné predmetné uznesenie miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rača zrušiť. 
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Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

 

 

 UZN 246/30/06/20/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

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

2020 

 

II. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Kontroly sú vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej 

kontrolórky a predkladané na rokovanie najbliţších zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača ako aj na aktuálnom zasadnutí dňa 15.12.2020. 

 

 UZN 265/30/06/20/P 

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a 

obdobie 2022-2023 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a obdobie 

2022-2023 v predloţenom znení   

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Zostavovanie rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023 sa napĺňalo podľa schváleného 

časového harmonogramu. Spracovaný Návrh rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023 

je predloţený na schválenie na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 15.12.2020. 

 

 UZN 269/14/07/20/P 

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

kontrolórky k dodrţaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A) súhlasí 
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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 obsluţný 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) ţiada 

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 dodrţaniu 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: 

a) objem úveru: 3.500.000,- Eur, 

b) čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru, 

c) odklad splátok istiny: aţ 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 nevyuţitie objemu poskytnutého úveru: 0,- Eur, 

h) zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlţníka: max. 350,- Eur, 

i) poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- Eur, 

j) poplatok za monitoring úveru: 0,- Eur, 

k) ţiadne 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. 

   

Plnenie: Uznesenie v časti A. je v plnení. 

V súčasnosti v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ Plickova boli vykonané kroky: 

- rozdelenie výkazu výmer – časť architektúra a statika na stavebné objekty škola, 

telocvičňa, 
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- objednaná dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce uzavretím Zmluvy 

o dielo dňa 27.08.2020, zverejnená pod č. 228/2020 (spol. KONSTRUKT PLUS, 

s.r.o.), 

- uzavretá zmluva o poskytovaní sluţieb v zabezpečení verejného obstarávania pre 

projekt „Rekonštrukcia ZŠ Plickova“ dňa 27.09.2020, zverejnená pod č. 244/2020 

(spol. APUEN AKADÉMIA, s.r.o.), 

- externý projektový manaţér na prípravnú časť (spol. KACC, s.r.o.), vystavená 

obj. č. 202000479 dňa 23.09.2020 s predmetom komplexného servisu 

projektového manaţéra stavby súvisiacej s prípravnou fázou projektu 

rekonštrukcie základnej školy, 

- schválenie úveru za účelom rekonštrukcie ZŠ Plickova vo výške 3,5 mil. eur. 

Zmluva o úvere č. 1066/CC/20, 

- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ 

– vypracovaná dokumentácia a podaná ţiadosť na hodnotenie na Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, 
- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ 

schválená a zaradená na do zoznamu verejných prác,  
- úprava realizačnej dokumentácie a výkazu výmer pre potreby verejného 

obstarávania,  
- vyhlásenie verejného obstarávania – 4.12.2020 Európsky vestník, 7.12.2020 

Slovenský vestník.   
 

Plnenie: Uznesenie v časti B. je splnené. 

Predmetné čerpanie prostriedkov a ich výška z Fondu rozvoja Rače sú zahrnuté do 

Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021. 

 

Plnenie: Uznesenie v časti D a E je splnené. 

Zmluva o úvere č. 1066/CC/20 so Slovenská sporiteľňa, a.s. bola oboma zmluvnými 

stranami podpísaná dňa 12.10.2020, zverejnená na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača dňa 12.10.2020 pod poradovým číslom 275/2020. 

 

 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 B je v plnení. 
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Mestská časť Bratislava-Rača si prenajala 2 triedy od Gymnázia Hubeného 

file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d

8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF, zvyšné dve 

triedy z dôvodu nevyhovujúcej svetlotechniky si nebolo moţné prenajať. Zároveň 

mestská časť vyvíja rokovanie o zriadení 4 tried v priestoroch ZŠ Riazanská a nové 

rokovania so SOŠ Na Pántoch. 

 

 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 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 

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. 

file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF
file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF
http://www.raca.sk/
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Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO bola ku dňu 

31.05.2020 ukončená.  

 

Plnenie: Uznesenie je v II. časti splnené. 

Kontrola pouţitia finančných prostriedkov spolu s kontrolou hospodárenia DHZO bola 

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

predloţená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2020. 

 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
, 

- 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
, 
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- 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
, 

 

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
, 
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- 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. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Dňa 10.11.2020 bol doručený na mestskú časť Bratislava-Rača návrh zmluvy zo strany 

ŢSR k podpisu. Dňa 23.11.2020 bol mestskou časťou Návrh zmluvy a odoslaný na 

podpis druhej zmluvnej strane. 

                          

 UZN 175/10/12/19/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

III. schvaľuje 

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

2020 

 

IV. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej  

činnosti na I. polrok 2020 

 

V. 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. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Kontroly sa vykonali v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti a správy 

z vykonaných kontrol boli predkladané v II. polroku 2020. 
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 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 splnené. 

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 preloţilo na neskoršie obdobie. 

V náhradnom termíne dňa 26.10.2020 to však tieţ z epidemiologickej situácie nebolo 

moţné uskutočniť. Preto bolo ocenenie „Račianske srdce“ za rok 2019 osobne 

odovzdané starostom a prednostom dňa 23.10.2020 a dňa 9.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


