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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 16.10.2020 

uznesenie č. 295-328 

 

 

 

Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

Robert Hammer 

Ing. Miloslav Jošt 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

PhDr. Ján Polakovič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

Ivan Vrana  

Dominik Vrba  

JUDr. Marián Vulgan 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:  

Ing. Ján Lipiansky 

Mgr. Monika Luknárová 

 

 

Predložený program 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača; 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice; 

3. Informácia o plnení uznesení; 

4. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach 

v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020; 

5. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 

nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za 

sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018 a VZN č. 1/2019; 

6. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach; 

7. Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4; 

8. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom; 

9. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

286/29/09/20/P; 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 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 (Rodinné centrum Ráčik); 
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11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, 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 (Renáta Pörsöková – REN IG); 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, 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 (Women´s Health s. r. o.); 

13. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 

3, 6, v k.ú. Rača; 

14. Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

15. Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

16. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. Pekná cesta 

3,5, Bratislava-Rača 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 historických vozidiel 

Rača);  

17. Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, k.ú. 

Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 891/305 a 891/306, 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; 

18. Návrh Zásad hospodárenia s  majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným 

do správy mestskej časti Bratislava-Rača; 

19. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 

30.09.2020; 

20. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020; 

21. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023 

a. Stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 

2022-2023; 

22. Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021; 

23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis; 

24. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej škole Plickova ul. č. 9, 

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; 

25. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

132/05/11/19/P; 

26. Návrh na predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača; 

27. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2020 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača; 

28. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti  

Bratislava-Rača na rok 2020, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s 

obyvateľmi mestskej časti;  

29. Petícia za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred domami na 

Karpatskom námestí 27 až 29; 

30. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 

pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020; 

31. Správa o výsledku kontroly výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených 

v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019; 

32. Správa o výsledku kontroly hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného 

mestskou časťou Bratislava-Rača; 

33. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021 

34. Informácia o vybavení interpelácií; 
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35. Interpelácie; 

36. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov; 

37. Záver. 

        

 

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

Hlasovanie č. 1        UZN 295/15/12/20/P  

 

 

 

 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: PhDr. Ján Polakovič, Ing. Róbert Pajdlhauser 

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

Madzin 

 

 

 

UZN 296/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 2 

 

 

 

 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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3.  Informácia o plnení uznesení 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

a) berie na vedomie 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

b) konštatuje, že 

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, že 

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) konštatuje, že bude zrušené 

1. UZN č. 286/29/09/20/P. 

 

 

UZN 297/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 
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4.  Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o 

miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018, VZN č. 4/2019 a VZN č. 7/2020 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych 

daniach v znení VZN č. 2/2018 z 20.02.2018, VZN č. 4/2019 z 10.12.2019 a VZN č. 7/2020 

z 12.05.2020v predloženom znení. 

 

UZN 298/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

5.  Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 

záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača v znení VZN č. 

4/2018 a VZN č. 1/2019 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume 
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úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou 

Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 v predloženom znení. 

 

UZN 299/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

6.  Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

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

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských zariadeniach v predloženom znení s účinnosťou od 01. januára 2021. 

   

UZN 300/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

7.  Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základnej školy, Tbiliská 4 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 
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Dodatok č. 8 Základnej školy, Tbiliská 4, Bratislava č. OŠ - 580/1996 zo dňa 27. novembra 

1996 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. decembra 2001, dodatku č.  2 zo dňa 31. mája 2002, 

dodatku č.  3 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 4 zo dňa 31. augusta 2004,  dodatku č. 5 zo 

dňa 27. augusta 2007, dodatku č. 6 zo dňa 22. apríla 2009 a dodatku č. 7 zo dňa 13. apríla 

2018   

s účinnosťou od 01. januára 2021. 

UZN 301/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

8.  Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

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

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

v predloženom znení. 

 

UZN 302/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

9.  Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

č. UZN 286/29/09/20/P 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 
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Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      ruší 

 

uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 286/29/09/20/P zo dňa 29.09.2020 v znení: 

 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schvaľuje 

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

m2, 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 založeného 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 súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže 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, 

- zloženie zábezpeky vo výške 2 000,- EUR.“. 

UZN 303/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

10.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 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 (Rodinné centrum Ráčik) 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 187,90 m2 na prízemí a v suteréne 

bytového domu na Peknej ceste 9, 11, vchod Pekná cesta 9, stavba so súpisným číslom 

2455 zapísaná na LV č. 4735 pre k.ú. Rača, postavená na pozemkoch registra C KN parc. 
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č. 17366/3, 17366/7 - bez založeného LV a pozemku parc. č. 17366/14, zapísaný na LV č. 

4134 pre k.ú. Rača, pre Rodinné centrum Ráčik, o.z., Pekná cesta 2455/9, Bratislava – 

mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555, 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 prenájmu nebytových priestorov súčasnému nájomcovi za účelom 

podpory rodičov, žien na materskej dovolenke, podpory rozvoja vzdelávania, kultúrnej a 

umeleckej, telesnej a športovej činnosti v mestskej časti za týchto podmienok: 

• účel nájmu: podľa stanov Rodinného centra Ráčik, organizovanie detských podujatí 

a uskutočňovania voľných i organizovaných zábav pre deti 

• cena nájmu vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle súčasnej nájomnej 

zmluvy: 1,- EUR/rok za celý predmet nájmu 

• úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov 

• doba nájmu: 10 rokov. 
 

UZN 304/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

11.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 

6, 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 (Renáta Pörsöková – REN 

IG 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov, č. m. 109, 109a, 111, 112 a 113 o celkovej výmere 48,45 

m2 na prízemí budovy Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava pre 

Renáta Pörsöková – REN IG, 83107 Bratislava-Vajnory, Nad jazierkom 9549/3, IČO: 

35213809, 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 zachovania 

kontinuity poskytovania služieb predaja a šitia zdravotných odevov a pomôcok v Mestskej 

časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 
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- cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,- EUR/m2/rok; 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov; 

- doba nájmu: neurčitá. 

UZN 305/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 11 0 0 2 

 

12.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 

6, 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 (Women´s Health s. r. o.) 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

  

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov, č. m. 235, 236, 237, 238 a 239 o celkovej výmere 49,04 

m2 a podielu na spoločnom priestore o výmere 4 m2, spolu o výmere 53,04 m2, na 1. 

poschodí budovy Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava pre 

Women´s Health s. r. o., so sídlom Pri Pálenici 1F, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 35 916 

320, 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 zachovania 

kontinuity poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Mestskej časti 

Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

- cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,- EUR/m2/rok za nebytové priestory; 

- cena nájmu spoločných nebytových priestorov: 44,- EUR/m2/rok; 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov; 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

 

UZN 306/15/12/20/P  
Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 
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13.  Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN 

parc. č. 475/2 v k.ú. Rača  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je za to aby 

sa vypísala verejná obchodná súťaž na prenájom, resp. ak má MČ záujem pozemok 

odpredať tak odpredaj.  

Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  uviedol, že v súčasnej dobe záhrada 

slúži ako priestor na odkladanie stavebného materiálu. Nie je za odpredaj uvedeného 

pozemku.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, je za to, že uvedený pozemok by 

bolo fajn predať formou elektronickej aukcie.  

JUDr. Renáta Korduliaková, vedúca kancelárie starostu, doplnila, že predaj pozemku je 

možný, ale treba si uvedomiť, že na tom pozemku stojí neoprávnená stavba. Pri predaji 

hodnota pozemku utrpí. Momentálna vlastníčka stavby nevie preukázať vlastníctvo 

uvedenej stavby.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je niekoľko možností 

likvidácie neoprávnenej stavby a následne odpredaja alebo prenájmu pozemku.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že je za 

to, aby prišlo k odpredaju uvedeného pozemku verejnou obchodnou súťažou a nech si nový 

majiteľ pozemku následne vyrieši vzťah k stavbe.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že vlastníctvo k stavbe 

by malo byť preukázané jednoznačne. Rača musí mať jasne zadefinované čo považuje za 

preukázanie vlastníctva stavby.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača,  má za to, že každé dokladovanie 

vlastníctva je individuálny prípad.  Je za to, že vysporiadanie stavby nech si rieši nový 

majiteľ alebo nájomca pozemku.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že kataster musí 

mať v archíve na základe čoho bola stavba zapísaná. Bremeno dražby bude vysporiadanie 

sa s uvedenou stavbou.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., posalnec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že pozemok v 

krátkej dobe zvýši svoju hodnotu a za seba by povedal, že by vyhlásil verejnú obchodnú 

súťaž na prenájom pozemku a súčasne by do budúcna uvažoval o odpredaji za komerčnú 

cenu.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prikláňa sa k názoru pána 

poslanca Tiňa prenajať pozemok a začať pripravovať konanie na likvidáciu uvedenej 

stavby. Alebo to ponúknuť za vysokú trhovú cenu. Posudzovanie vlastníctva k stavbe 

nerieši mestská časť ale súd.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, súhlasí s pánom Vulganom, ísť 

do vysokej vyvolávacej ceny. MČ sa nemá kam ponáhľať. S legalizáciou stavby by výrazne 

vzrástla cena uvedeného pozemku.   

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, požiadal návrhovú komisiu prečítať 

prvý návrh a to alternatívu č. 4.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia, 

variant č. 4.  
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Hlasovanie č. 13 – variant č.4  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 4 4 3 0 

 

Hlasovanie bolo vyhlásené za neplatné.  

 

Hlasovanie č. 14 – variant č.4  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 4 4 3 0 

 

Hlasovanie bolo vyhlásené opäť za neplatné (hlasovací systém zlyhal) 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal pozmeňujúci návrh 

uznesenia, variant č. 4 so zmenou minimálnej ceny 200.000,- Eur.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

prevod pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2 o výmere 501 m2, 19046/3 o výmere 14 

m2 a parc. č. 19046/6 o výmere 49 m2, spolu o výmere 564 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. 

Rača formou obchodnej verejnej súťaže resp. elektronickej aukcie v súlade s §9a ods. 1 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, za minimálnu cenu spolu 200.000,- EUR.  

 

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 9 1 1 0 

 

Hlasovanie bolo vyhlásené opäť za neplatné (hlasovací systém zlyhal) 

 

UZN 307/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 11 1 1 0 

 

 

14.  Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/3 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

prevod pozemku registra  C KN parc. č. 2831/3 o výmere 30 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. 

Rača za cenu stanovenú znaleckým posudkom 3 800,- EUR v prospech Miroslava 

Ondrejkoviča, xxxxxxxxxx Bratislava a Drahomíry Ondrejkovičovej xxxxxxxxx 

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľov za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.05.2021 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.  

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.05.2021, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

UZN 308/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

 

15.  Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a 

ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 
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prevod pozemku registra C KN parc. č. 2831/4 o výmere 53 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. 

Rača, za cenu stanovenú znaleckým posudkom 6 700,- EUR v prospech p. Zorislava 

Landgrafa, xxxxxxxxx a Zdenky Landgrafovej, xxxxxxxxx, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za týchto 

podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.05.2021 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.  

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.05.2021, toto uznesenie stratí platnosť 

 

UZN 309/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

16.   Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 903 v suteréne bytového domu na ul. 

Pekná cesta 3,5, Bratislava-Rača 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 historických vozidiel Rača) 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

prenájom nebytového priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2, v suteréne bytového domu na 

ul. Pekná cesta 3,5, 831 52 Bratislava, 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 založeného LV a parc. č. 17366/15, zapísaný na LV č. 4134 pre k.ú. Rača, 

pre občianske združenie Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 

Bratislava, IČO: 52097889 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 

umiestnenia a renovácie historických vozidiel za účelom ich ochrany a prezentácie ako 

zachovaných historických technických hodnôt na území Rače, za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 7,- EUR/m2/rok 

-  úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru 
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-  výmera nebytového priestoru: 129,24 m2 

-  doba nájmu: neurčitá 

-  účel nájmu: umiestnenie a renovácia historických vozidiel. 

 

UZN 310/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

17.  Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1, 

k.ú. Rača v stave C KN časti pozemkov parc. č. 891/305 a 891/306, 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 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, tu stále vidí obrovský chaos 

v predkladaní vlastníctva stavby na pozemku. Nevidí ho jednoznačne zdokladované. Zdrží 

sa pri tomto bode hlasovania.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

a) prenájom časti pozemkov pod objektom predajne kvetín, reg. E KN parc. č. 969/2 

o výmere 18 m2, parc. č. 969/1 o výmere 15 m2, parc. č. 966/1 o výmere 5 m2, spolu 38 m2 

za cenu nájmu vo výške 17,00 EUR/m2/rok;  

b) prenájom častí pozemkov pod záhradným centrom a plochou na parkovanie 2 áut, resp. 

umiestnenie tovaru - voľne stojacich regálov, kvetov, časť pozemku reg. E KN parc. č. 

966/1 o výmere 32 m2, časť pozemku reg. E KN parc. č. 963/1 o výmere 29 m2 a časť 

pozemku reg. E KN parc. č. 966/1 o výmere 25 m2, spolu 86 m2; predmet nájmu celkovo 

o výmere 124 m2, všetky pozemky zapísané na LV č. 400 v k.ú. Rača; 

pre FLORABEL s. r. o., Jašíkova 14, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 03, IČO: 

51 406 357, 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 užívania 

pozemkov na účely prevádzkovania predajne kvetov so záhradným centrom za týchto 

podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise nájomnej zmluvy; 

- výmera spolu: 124 m2; 

- cena nájomného spolu: 1 678,- EUR/rok;  
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- nájom na dobu určitú 10 rokov;  

- účel nájmu: prevádzkovanie predajne kvetov so záhradným centrom, ktoré sa nachádzajú 

na predmete prenájmu; 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 28.02.2021  

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 28.02.2021, toto uznesenie stráca 

platnosť. 

Hlasovanie č. 20 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 4 0 9 0 

 

UZN nebolo prijaté   

 

 

18.  Návrh Zásad hospodárenia s  majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

Zásady hospodárenia s  majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným 

do správy mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

UZN 311/15/12/20/P  

 

Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

 

 

19.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 

30.09.2020 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 
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Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača 

k 30.09.2020 v predloženom znení 

UZN 312/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 22 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 0 1 

 

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

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, 

výška príjmov rozpočtu je 15.952.852,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.952.852,- 

Eur. 

 

UZN 313/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 23 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

21.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022 – 2023 a 

Stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 

2022-2023 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 
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V diskusii vystúpili:  

Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že má výhrady ohľadne 

financovania detí, ktoré navštevujú základné školy ale nemajú trvalý pobyt na území MČ.   

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ide zväčša o deti, ktoré 

nemajú trvalý pobyt v Rači a sú žiakmi druhého stupňa z obdobia rokov 2011 – 2014 kedy 

bol pokles detí. V žiadnom prípade MČ nedopláca na žiakov základnej školy mimo Rače. 

Deti sa financujú z normatívu od štátu a ten je pridelený na každého žiaka s akýmkoľvek 

pobytom, či v Rači alebo mimo nej.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie 

stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a 

obdobie 2022 - 2023 

 

b) schvaľuje 

rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 

16.736.699,- EUR 

 

c) berie na vedomie 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie 2022 – 2023 

 

UZN 314/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 1 0 0 

 

 

22.  Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2021. 

 

UZN 315/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 25 
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

23.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) súhlasí 

s trvalým upustením od vymáhania pohľadávok: CELOSTAV s.r.o., Patrik Ružička, 

SLOVAKIA TABAK a.s., U Pupkáča s.r.o., Dana Popíková, Kvetoslava Klimitsová, 

manželia Ondrej a Emília Biháloví, 

 

b) schvaľuje 

odpis pohľadávok voči: CELOSTAV s.r.o. vo výške 30.759,69 Eur, Patrik Ružička vo 

výške 5.520,57 Eur, SLOVAKIA TABAK a.s. vo výške 7.425,60 Eur, U Pupkáča s.r.o. vo 

výške 5.953,00 Eur, Dana Popíková vo výške 7.285,51 Eur, Kvetoslava Klimitsová vo 

výške 5.846,52 Eur, manželia Biháloví vo výške 29.033,36 Eur evidovaných v účtovníctve 

mestskej časti Bratislava-Rača 

z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti týchto pohľadávok. 

  

UZN 316/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 26 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

24.  Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného 

hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej 

škole Plickova ul. č. 9, 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 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

a) rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva 

mestskej časti Bratislava-Rača so spoločnosťou Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 

831 05 Bratislava, IČO: 35 86 781 o priestory bývalej kotolne, ktorá sa nachádza v objekte 

budovy telocvične  základnej školy Plickova 9 v Bratislave-Rači za účelom vybudovania 

odovzdávacej stanice tepla, 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 

zabezpečenia prevádzkyschopnosti budovy základnej školy na Plickovej ul. č. 9. 

 

b) po ukončení nájmu bude zostatková cena predmetnej odovzdávacej stanice tepla 

vzájomne vysporiadaná. 

 

 

UZN 317/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 27 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 9 0 2 2 

 

25.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

č. UZN 132/05/11/19/P 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že redakčná 

rada v súčasnom zložení pracuje efektívne a nevidí dôvod navýšenia počtu členov 

redakčnej rady. V prípade ak bude navýšený jej počet o poslanca Polakoviča, vzdá sa jej 

členstva.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že svojho zástupcu 

chcú mať v redakčnej rade za poslanecký klub a nevidí dôvod, aby pán Tiňo sa vzdal svojho 

členstva. Chcú mať dohľad nad časopisom a chcú vidieť ako račiansky výber pokračuje. 

Chcú aby RV bol dobrý, aby tam boli zastúpené všetky témy.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pokiaľ sa pán Tiňo 

chce vzdať svojho pôsobenia, nech rozhodnú hlasovaním poslanci.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, väčší problém vidí 

nedostatok redaktorov ako jej členov. Nemá problém aby sa rada rozšírila, ale aby bol počet 

jej členov nepárny.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, navrhuje zmenu uznesenia, kde sa 

na miesto p. Tiňa volí p. Polakovič.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež si je vedomý, že 

je poddimenzovaný počet redaktorov v Račianskom výbere.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, požiadal p. Tiňa o predloženie 

návrhu na zmenu uznesenia.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 
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Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

zmenu uznesenia 132/05/11/19/P v písmene b) takto: 

odvoláva poslanca Doc. Ing. Radka Tiňa. PhD. z pozície člena redakčnej rady z radov 

poslancov MZ a súčasne schvaľuje ako členov redakčnej rady z radov poslancov MZ: 

1) PhDr. Ján Polakovič 

2) Mgr. Monika Luknárová  

 

UZN 318/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 28 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 7 6 0 0 

 

 

17,30 vystúpenie obyvateľov:  

 

 p. Kubeš, obyvateľ Rače, prišiel požiadať o riešenie situácie, kde na farme pána poslanca 

Hammera, došlo k útoku psom p. Hammera na ich psa, v rámci venčenia a návštevy farmy 

a následne došlo k usmrteniu ich psa pred očami ich malej dcéry a babky. Takáto situácia 

nenastala prvý krát a chce aby MČ uvedenú situáciu riešila skôr ako sa opakovane niečo 

podobné udeje opäť.  

 PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne žiada p. Hammera aby 

zabezpečil kroky aby sa tu niečo takéto neopakovalo. Žiada p. poslanca Hammera 

o stanovisko k uvedenej situácii. Neexistuje, aby psi opakovane napádali zvieratá alebo 

nebodaj ľudí. Psi majú byť tak zabezpečené, aby nikoho nenapadli. Požiadal MÚ Rača, 

aby podnikol kroky aby sa to neopakovalo.  

 Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že uvedené osoby (dcéra aj 

babka) sa pohybovali na mieste kde je zákaz vstupu, v areáli farmy. Má za to, že tam nemali 

čo robiť.  

 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pes, ktorý napadol psa, 

človeka musí byť definovaný ako nebezpečný pes a musí nosiť náhubok stále. Potrebuje 

vedieť ako chce p. Hammer situáciu do budúcna riešiť. Aké kroky ide p. Hammer vykonať.  

Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa poradí a odpovie 

neskôr ako zjedná nápravu.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, je za to, aby dotknutí 

obyvatelia podali podnet na prešetrenie celej udalosti.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, oslovil p. Hammera, že mu chýba 

prejavenie ľútosti, že sa niečo také stalo.  Je potrebné nájsť riešenie aby sa niečo také 

neopakovalo, aby bola zabezpečená bezpečnosť návštevníkov.  

 

 18,00 hod. prerokovanie bodu č. 29  

 

29.  Petícia za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred domami 

na Karpatskom námestí 27 až 29   

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 
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Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

p. Schultzová, obyvateľka dotknutej lokality, prišla uviesť dôvody podania petície 

a predstavila predmet a obsah uvedenej petície. Situáciu vnímajú tak, že značky boli 

osadené neopodstatnene a chýbala im diskusia na tému osadenia značiek. V danej lokalite 

nikdy problém nebol, prejazd majú či všetky záchranné zložky. Nevidia dôvod, riešiť 

situáciu osadením uvedených značiek.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že uvedené značky tam už 

nie sú a veci boli uzatvorené na osobnom stretnutí, ktoré sa už konalo.   

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prejavil plnú podporu 

obyvateľom z uvedenej lokality. Taktiež nevidí dôvod sťažovať život občanom, ktorí tam 

problém s parkovaním nevnímajú a nemajú.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má snahu, aby sa vybudovali 

v danej lokalite nové parkovacie miesta.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, vicestarostka MČ Bratislava-Rača, prečítala podnety 

na odkaze pre starostu ohľadne neúnosnej situácie parkovania na chodníku na Karpatskom 

námestí. Je potrebné myslieť aj na obyvateľov, ktorí využívajú chodníky, ktoré sú práve 

pre nich určené.  

Pani Schultzová, naozaj je dodržaná šírka chodníka tak aby tam prešiel kočík aj vozík.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v prvom rade riešme veci, aby občania 

tam boli spokojní. Uviedol, aby sa dopravné značenie odstránilo a hľadalo sa riešenie ktoré 

bude vyhovovať všetkým stranám.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uvítal by, keby mali poslanci 

prednesené návrhy, kde sa plánujú v budúcnosti osadzovať nové značky.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, nevidí problém, aby sa nové 

dopravné značenia dali na vedomosť a prejednanie na príslušné komisie.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, podáva 

procedurálny návrh na to aby sa o prvých dvoch častiach hlasovalo spolu a o tretej časti 

aby sa hlasovalo osobitne.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal procedurálny návrh 

uznesenia p. Dobrotkovej.  

 

 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

1. konštatuje, že 

a) do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 07.10.2020 

doručená petícia za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred 

domami na Karpatskom námestí 27 až 29 (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná 

starostovi mestskej časti Bratislava-Rača a poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 17012/2020, 
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c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, 

jeho súlad s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 

a vybavenie. 

 

2. berie na vedomie 

petíciu za odstránenie osadenia dopravného značenia zákaz zastavenia pred domami na 

Karpatskom námestí 27 až 29. 

UZN 319/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 29 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal procedurálny návrh 

uznesenia p. Dobrotkovej.  

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

odporúča 

 starostovi mestskej časti Bratislava-Rača, aby petícii za odstránenie osadenia dopravného 

značenia zákaz zastavenia pred domami na Karpatskom námestí 27 až 29 vyhovel 

v plnom rozsahu. 

UZN 320/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 30 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 11 1 1 0 

 

26.  Návrh na predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 
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predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie na roky 2014 – 2020 

do 31.12.2021, t. j. do vypracovania nového PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na roky 

2021-2030 a zároveň  

b) žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača o vypracovanie nového PHSR na roky 2021 – 2030 

a jeho predloženie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

UZN 321/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 31 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

 

27.  Návrh plánu sobášnych dní v roku 2021 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

návrh plánu sobášnych dní v roku 2021 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

nasledovne: 

9.1.2021, 30.1.2021, 13.2.2021, 20.02.2021, 27.2.2021, 13.3.2021, 27.3.2021, 10.4.2021, 

24.4.2021, 15.5.2021, 29.5.2021, 12.6.2021, 26.6.2021, 10.7.2021, 31.7.2021, 7.8.2021, 

28.8.2021, 11.9.2021, 25.9.2021, 9.10.2021, 30.10.2021, 6.11.2021, 27.11.2021, 

4.12.2021, 18.12.2021. 

 

UZN 322/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 32 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 10 0 0 3 

 

28.  Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti  

Bratislava-Rača na rok 2021, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho 

zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti  
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Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 takto: 

09.02.2021, 30.03.2021, 04.05.2021, 29.06.2021, 28.09.2021, 02.11.2021, 14.12.2021 

 

b) berie na vedomie 

plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-

Rača na rok 2021 takto: 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 12.04.2021, 03.05.2021, 

07.06.2021, 06.09.2021, 04.10.2021, 08.11.2021, 06.12.2021 

UZN 323/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 33 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

 

30.  Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 

zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020.  

 

UZN 324/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 34 
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 10 0 0 2 

 

31.  Správa o výsledku kontroly výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených 

v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že celý proces nákupu 

plastových pohárov bol veľmi nevýhodný.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených 

v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019. 

 

UZN 325/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 35 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 10 0 0 2 

 

32.  Správa o výsledku kontroly hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru 

zriadeného mestskou časťou Bratislava-Rača  

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, čo to bude 

obnášať pre MČ (hlavne finančne ) zmena kategorizácie hasičského zboru z kategórie C 

do kategórie B. A kto sa rozhodol, že sa presunú do inej vyššej kategórie.  

JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača, presun do tej kategórie 

znamená, že technické a materiálno technické vybavenie je dostačujúce. Na vstup do vyššej 

kategórie si zažiadali sami a MČ podpísala žiadosť na okresný úrad.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 
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Správu o výsledku kontroly hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného 

mestskou časťou Bratislava-Rača. 

 

UZN 326/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 36 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

33.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o zaradenie do 

kontrolnej činnosti aj o kontrolu Dohôd o pracovnej činnosti za rok 2018-2019.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

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

2021 

II. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2021 

III. berie na vedomie 

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií/kapitálových 

výdavkov realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača ako bod 

č.2  a Správa o výsledku kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti Bratislava-Rača  ako bod č. 1 zo schváleného plánu kontrolnej 

činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača 

č.246/30/06/20/P zo dňa 30.06.2020 budú predložené MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 

2021. 

 

 

UZN 327/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 37 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 
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34.  Informácia o vybavení interpelácií 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla  JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 29.09.2020. 

UZN 328/15/12/20/P  

Hlasovanie č. 38 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

35.  Interpelácie  

 Boli podané interpelácie od:  

- p. Hammera  

- p. Andráša 

- p. Polakoviča  

 

36.  Rôzne 

  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či sa v Rači 

zvažuje otvorenie odberného miesta na testovanie na COVID -19.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že v súčasnej dobe sa 

rozoberajú všetky možnosti v prípade nutnosti testovania či detí základných škôl alebo 

obyvateľov.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil, že MČ Vajnory otvára 

v týchto dňoch odberové miesto.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ Vajnory iba 

prenajala priestory pre súkromnú spoločnosť, ktorá tam zriadila mobilné odberné miesto. 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril 

poľutovanie nad rekonštrukciou, chodníkov, schodov a rámp v rámci Krasňan. Zrealizovali 

sa tak, že sa nedá po nich chodiť. Upozornil na všetky nedostatky.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne apeloval na pána Hammera 

v súvislosti s útokom jeho psov, nech rieši danú situáciu. Žiada MČ aby odkontrolovala 

danú situáciu a zjednala nápravu. Je potrebné dať tomu ráznu stopku.  
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, dodal, že bude MČ hľadať 

možnosti ako danú situáciu vyriešiť.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, apeluje na MČ aby dala podnety 

na príslušné orgány, aby mu bola udelená povinnosť riešiť nebezpečného psa a danú 

situáciu.  

 Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že za psa je 

zodpovedný majiteľ. Nemá jasnú predstavu o aký typ farmy ide a je potrebné mať to na 

daný účel uspôsobené. Nevie na aký účel má daná farma p. Hammera slúžiť.  

 Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval všetkým zamestnancom 

a poslancom za rok 2020 poprial pekné vianočné sviatky.  

 

  Pán starosta Mgr. Drotován poďakoval všetkým za účasť a poprial pekné vianočné sviatky.  

 

 

 

V Bratislave, 22. decembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

       JUDr. Juraj Madzin         Mgr. Michal Drotován 

                  overovateľ                     starosta  

 

 

 

 

 

    Mgr. Lenka Antalová Plavuchová     Ing. Peter Semanco 

                      overovateľka                  prednosta 

 


