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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 29.09.2020. 
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2. Materiál 

 

Informácia o vybavení interpelácie poslanca zo dňa 29.09.2020 

 

p. Tiňo – žiada o informácie k rozkopávke pred rodinným domom Na pasekách 9 

Odpoveď:  

Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Situáciu sme preverovali v rámci majetkovoprávnych vzťahov pričom bolo zistené, že 

rozkopávka bola realizovaná na súkromnom pozemku. Identifikovať realizátora rozkopávky sa 

nám nepodarilo a s majiteľkou pozemku sa nám nepodarilo spojiť. Rozkopávka bola medzitým 

dokončená a chodník je priechodný.  

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 29.10.2020 

 

 

p. Vulgan – žiada opravu hracích prvkov na ihrisku na Cígeľskej ulici.  

Odpoveď:  

Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

V prípade kovových súčiastok sa jedná o úpravu, ktorá má zabrániť vlhnutiu a znehodnoteniu 

drevenej konštrukcie lavičiek. Po doručení interpelácie boli kovových prvky zatlčené do 

drevenej hmoty a tak z lavičiek nevytŕčajú. Lavičky budeme nepravidelne monitorovať 

vzhľadom na to, že kovových prvky môžu byť opätovne vytláčané vplyvmi klimatických 

podmienok. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 29.10.2020 

 

 

p. Vrana – žiada o informáciu, či je možné znížiť rýchlosť električiek jazdiacich popri 

Čachtickej ulice. 

Odpoveď  
Vážený pán poslanec,  

ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Ako oddelenie životného prostredia a dopravy rešpektujeme rozhodnutie DPB priorizovať 

električkovú dopravu ako nosný systém mestskej hromadnej dopravy. Vzhľadom na tento 

prístup k električkovej doprave nie je efektívne umelo znižovať rýchlosť električiek a tým 

znižovať atraktivitu električkovej dopravy, ktorá je pre MČ Bratislava - Rača kľúčová pri ceste 

do centra a späť. Na našu výzvu k danej téme sa Dopravný podnik vyjadril v zmysle, že nevidí 

zmysel na spomaľovanie električiek v tomto úseku a zároveň neeviduje kolízne situácie na 

Čachtickej ulici. 

Odpoveď vypracoval: Mgr. Matúš Čupka, 29.10.2020 

 

 

p. Hammer – žiada o kópiu stavebného povolenia stavby Rínok Rača, kópiu 

územného rozhodnutia Dolný Slanec a žiada o vysvetlenie prečo nebolo začatý 

územný plán Račany Rosso.   

Odpoveď Vážený pán poslanec,  

Ďakujeme Vám za podnet. Touto cestou predkladáme našu odpoveď:  

Lokalita Dolný Slanec je v územnom pláne určená na zastavanie od schválenia 

Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 v znení neskorších predpisov, ktorý 
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bol  schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007, s účinnosťou od 1.9.2007. 

Žiadna zmena územného plánu od tohto termínu  pre danú lokalitu nebola schvaľovaná. 

Mestská časť Bratislava-Rača uznesením miestneho zastupiteľstva č. UZN 

51/26/03/19/P zo dňa 26.3.2019 rozhodla o požiadavke na spracovanie Územného plánu zóny 

Táborky-Huštekle /ďalej len UPN Z/ a vymedzila územie na jeho spracovanie /jeho súčasťou je 

aj lokalita Račany Rosso/. 

Nie je pravdou, že na predmetnom dokumente sa nezačalo pracovať. Stav spracovania 

UPN Z Táborky-Huštekle: 

Po schválení rozsahu obstarania UPN Z prebiehalo obstaranie spracovateľa a obstarávateľa 

UPN Z v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Mandátna zmluva s odborne spôsobilou osobou na 

obstarávanie nadobudla účinnosť v 09/2019. Zmluva o dielo so spracovateľom nadobudla 

účinnosť v 12/2019 /výber sa robil 2x z dôvodu, že MČ prišli dve cenové ponuky s rovnakou 

cenou, preto bol výber spracovateľa opakovaný/. 

Predmet zmluvy o dielo na zhotovenie UPN Z bude spracovaný  v týchto etapách: 

 

 Prípravné práce, 

 Prieskumy a rozbory, 

 Zadanie územného plánu zóny, 

 Čistopis zadania, 

 Koncept územného plánu zóny v dvoch variantoch, 

 Návrh územného plánu zóny, 

 Upravený návrh územného plánu zóny so zapracovaním výsledkov prerokovania, 

 Čistopis územného plánu zóny. 

Prípravné práce v zmysle § 19 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ prebiehali v období 09-

10/2019. Zrealizované bolo: 

- zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania UPN Z verejnou vyhláškou č.j. 

14678/2933/2019/UP-VIR zo dňa 02.09.2019 na úradnej tabuli s termínom na 

doručenie podkladov a námetov do 15.10.2019, v tlači a na webovej stránke Rače,  

- sústredenie územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov doručených mestskej 

časti aj v rámci oznámenia o začatí obstarávania UPN Z, určenie ich záväznosti 

a vyhodnotenie možnosti ich využitia – k oznámeniu o začatí obstarávania sa vyjadrilo 

22  dotknutých orgánov a organizácií a 2 fyzické osoby, 

- určenie účelu a predmetu riešenia UPN Z. 

Ďalšia etapa  UPN Z bola spracovanie Prieskumov a rozborov územia, ktoré vyhotovil 

spracovateľ UPN Z SB Partners s.r.o., v zastúpení Ing. arch. Karol Baláš, odovzdané boli 

mestskej časti v 05/2020. 

V 10/2020 bol mestskej časti doručený návrh Zadania na spracovanie UPN Z. 

Mestská časť Bratislava-Rača ako orgán územného plánovania a obstarávateľ 

územnoplánovacej dokumentácie, oznámila v zmysle § 20 stavebného zákona prerokovanie 
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návrhu Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, ktoré bude 

prebiehať v termíne od 15.10.2020 do 30.11.2020. 

Návrh Zadania pre spracovanie „Územného plánu zóny Táborky - Huštekle“, je v danom 

termíne prístupný k preštudovaniu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

https://www.raca.sk/uradna-tabula/, https://www.raca.sk/uzemny-plan-zony-taborky-hustekle/. 

Informácie k prerokovanému materiálu počas úradných hodín poskytuje oddelenie územného 

plánovania, kontaktná osoba  Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca oddelenia. Pripomienky a 

podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na 

adresu: Mestská časť Bratislava-Rača, Oddelenie územného plánovania, Kubačova 21,   831 06 

Bratislava. 

Odpoveď vypracovali: Ing. Mrvová a Ing. Virsíková, 29.10.2020 
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