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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 9.2.2021 

uznesenie č. 329 - 343 

 

 

 

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 

Mgr. Monika Luknárová 

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 

 

 

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. Informácia o stave bezpečnosti za rok 2020; 

5. Informácia o činnosti DHZO za rok 2020; 

6. Návrh na presunutie termínu odovzdávania ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020; 

7. Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 

349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie (október – december 

2020) tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany 

štátu; 

8. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu športu; 

9. Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. 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; 

10. Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia 

inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 v k.ú. Rača na 

novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, v k.ú. Rača; 

11. Informácia o zmene v organizačnej štruktúre; 

12. Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka; 
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13. Správa o výsledku z kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti Bratislava-Rača; 

14. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2020; 

15. Informácia o vybavení interpelácií; 

16. Interpelácie; 

17. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov; 

18. 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 329/09/02/21/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: doc. Milan Andráš a JUDr. Marián Vulgan 

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

Plavuchová  

 

 

UZN 330/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 2 

 

 

 

 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

a) berie na vedomie 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

b) konštatuje, že 

1. uznesenia č. 298/15/12/20/P, 299/15/12/20/P, 300/15/12/20/P, 301/15/12/20/P, 

302/15/12/20/P, 305/15/12/20/P, 306/15/12/20/P, 309/15/12/20/P, 310/15/12/20/P, 

311/15/12/20/P, 313/15/12/20/P, 314/15/12/20/P, 316/15/12/20/P, 318/15/12/20/P, 

322/15/12/20/P, 323/15/12/20/P sú splnené 

 

2. uznesenie č. 304/15/12/20/P, 307/15/12/20/P, 308/15/12/20/P, 317/15/12/20/P, 

321/15/12/20/P, 327/15/12/20/P sú v plnení 

 

c) konštatuje, že 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev: č. 285/29/09/20/P, 

265/30/06/20/P sú splnené 

 

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

269/14/07/20/P v časti A., 87/18/06/20/P v časti B., 100/18/06/20/P, 156/10/12/19/P sú 

v plnení 

 

 

UZN 331/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

4.     Informácia o stave bezpečnosti za rok 2020 

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:  
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Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, po prečítaní správy 

uvádza, že správa mu príde veľmi formálna. Očakával by, že bude konkrétnejšia, konkrétne 

analýzy problémov v Rači.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že by uvítal, aby MČ 

začala riešiť uvedenú problematiku nedostatku mestských policajtov tým, že jeden príslušník by 

pracoval iba pre MČ Rača. Uvedený problém prednesie na najbližšej komisii.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, má v pláne uvedenú situáciu riešiť 

osobným stretnutím s novým náčelníkom.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode 

Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2020. 

 

UZN 332/09/02/20/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

5.  Informácia o činnosti DHZO za rok 2020 

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

Materiál uviedol Marcel Kadlečík, DHZO Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, poďakoval sa za ich činnosť za celý 

rok 2020, ktorý bol nesmierne náročný.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež poďakoval za ich činnosť 

ktorú vykonávajú v rámci MČ Rača.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež poďakovala za 

pomoc a reprezentáciu MČ Rača.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie 

Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Bratislava – Rača za rok 2020. 

 

UZN 333/09/02/21/P  
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Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

6.  Návrh na presunutie termínu odovzdávania ocenenia „Račianske srdce“ za rok 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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

presunutie termínu odovzdávania ocenenia „RAČIANSKE SRDCE“ za rok 2020 na obdobie po 

skončení nepriaznivej epidemiologickej situácie. 

   

UZN 334/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

7.  Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona 

č. 349/2020 Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 2. vlny pandémie (október – 

december 2020) tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných 

opatrení zo strany štátu 

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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie 

„sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie (október – december 2020) tým žiadateľom, ktorí 

mali „sťažené užívanie“ v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu. 
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UZN 335/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

8.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu 

športu 

 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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku (ŽoPP) za účelom realizácie projektu „Rozvoj 

športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v rámci výzvy 2020/001, ktorého ciele 

sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

428.751,16 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisícsedemstopäťdesiatjeden eur a šestnásť 

centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača. 
 

UZN 336/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

9.  Návrh na prenájom na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 v k.ú. 

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 

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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časti pozemku parc. č. 18/2 

o výmere 136 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača pre P. Ch., 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 obnovy pôvodného kolového vinohradu za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok, t.j. predmet nájmu o výmere 1389 m2 vo výške 1389,- EUR/rok 

- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu 

- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber 

zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka. 

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

 

 

UZN 337/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

10.  Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, 

uloženia inžinierskych sietí a stavby na časti pozemku registra E KN parc. č. 2136 

v k.ú. Rača na novovzniknutých parcelách registra C KN č. 1019/25, 1019/26, 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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

1. zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na 

novovytvorenom pozemku registra C KN, parc. č. 1019/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
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11 m², určeným Geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg. E KN č. 

2136 zapísanej na LV č. 4271, k.ú. Rača (nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie pozemku parc. 

č. 1019/25 a 1019/26, in rem na nehnuteľnosti parc. č. 1019/26, v prospech vlastníka nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 2037, a to pozemkov registra C KN parc. č. 2059/10, 2060/2 a stavby so 

súpisným č. 6647 postavenej na pozemku parc. č. 2060/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve žiadateľov 

Mgr. Jána Antala a Mgr. Simony Antalovej, Zadunajská cesta 1190/3, 851 01 Bratislava, ako 

oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača 

ako vlastníka pozemku registra C KN parc. č. 1019/26 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo 

stavby), právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok registra 

C KN č. 1019/26 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č. 1019/26 v celom 

rozsahu uvedenej parcely v okrese Bratislava III, obec Bratislava – m.č. Rača, katastrálne územie 

Rača, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 631,51 EUR; 

2. zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí a stavby na 

novovytvorenom pozemku registra C KN, parc. č. 1019/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

43 m², určeným Geometrickým plánom č. 13 – 4/2021 na obnovenie časti parcely reg. E KN č. 

2136 zapísanej na LV č. 4271, k.ú. Rača (nový stav 1019/25, 1019/26) a oddelenie pozemku parc. 

č. 1019/25 a 1019/26, in rem na nehnuteľnosti parc. č. 1019/25, v prospech vlastníka nehnuteľnosti 

zapísanej na LV č. 13064, a to pozemku registra C KN, parc. č. 2059/2, k.ú. Rača, vo vlastníctve 

žiadateľa Mgr. Martina Antala, Zadunajská cesta 1190/3, 851 01 Bratislava, ako oprávneného z 

vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača ako vlastníka 

pozemku registra C KN parc. č. 1019/25 strpieť prístupovú spevnenú plochu (právo stavby), právo 

prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok registra C KN č. 

1019/25 a priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na parc. C KN č. 1019/25 v celom rozsahu 

uvedenej parcely v okrese Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Rača, katastrálne územie Rača, za 

jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena v sume 2468,63 EUR, za nasledovných 

podmienok: 

- zmluvy o zriadení vecného bremena budú obsahovať ustanovenie o povinnosti oprávnených 

z vecného bremena strpieť zásah do stavebnej konštrukcie prístupov v prípade rozšírenia, 

rekonštrukcie miestnej komunikácie III. triedy Stupavská alebo výstavby chodníka, 

- zmluvy o zriadení vecného bremena budú podpísané do 30.04.2021, 

- oprávnení z vecných bremien uhradia celú sumu odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 

30 dní od podpísania zmlúv o zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

V prípade, že jednotlivá zmluva o zriadení vecného bremena nebude podpísaná do 30.04.2021, 

toto uznesenie stratí platnosť v konkrétnej časti. 
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UZN 338/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

11.  Informácia o zmene v organizačnej štruktúre 

 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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s 

účinnosťou od 01.01.2021 v predloženom znení. 

 

UZN 339/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 1 0 

 

12.  Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka 

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

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

 

Uvedený bod bol presunutý na neskôr.  

 

Hlasovanie č. 12, o posunutí prerokovania bodu na neskôr.  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

 

13.  Správa o výsledku z kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných

  nariadení mestskej časti Bratislava-Rača 

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

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

V diskusii vystúpili:  

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal podnet na návrhy 

riešenia prenájmu obecnej záhrady pre obyvateľov Rače.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti Bratislava-Rača.  

UZN 340/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

12.  Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka 

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

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

 Materiál uviedol p. Molotta, investor uvedeného investičného zámeru Slalomka   

 

Diskusia: 

 V diskusii vystúpili:  

 p. Molotta, investor uvedeného investičného zámeru Slalomka, odprezentoval investičný 

zámer areálu Slalomka.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že celý projekt je na 

veľmi vysokej úrovni a sprevádzkovanie lyžovania v Rači vidí reálne a že práve p. Molotta 

je schopný lyžovanie v Rači obnoviť.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedol, že prezentácia 

je na vysokej úrovni a bude rád ak by k realizácii prišlo a vrátil sa športový život na 

Slalomku.  

 

Hlasovanie č. 14 o prednostom vystúpení p. Dobšoviča  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 12 0 0 2 

 

Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestské lesy v Bratislave, z pohľadu mestských lesov 

uviedol, že je tam stále veľa nezodpovedaných otázok, povoľovací proces vidí ako veľmi 

zložitý. Z pohľadu koncepcie ktorú schválilo mesto vidí uvedený projekt ako značný zásah 

do celej koncepcie mestských lesov a zhoršenie využitie lesného prostredia. Problém vidí 

v doprave, výrube lesného porastu, rozvoja gastronómie v mestských lesoch nie na 

vhodnom mieste. Nedostávajú odpovede na otázky, ktoré kládli na niekoľkých stretnutiach. 
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Navrhuje za mestské lesy aby si investor začal na svoj zámer vybavovať povolenia a pokiaľ 

tam bude pozitívny smer tak môže dôjsť k prenájmu pozemkov.  

p. Molotta, investor uvedeného investičného zámeru Slalomka, za seba hovorí, že na 

všetkých otázkach sa pracuje. A dávajú odpovede na kladené otázky.  

 PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je sklamaný 

z prístupu riaditeľa mestských lesov. Ide o unikátny projekt a bude ho podporovať. 

Mestská časť Rača nejde do žiadneho rizika. Požiadal poslancov, aby dali súhlas posunúť 

daný zámer ďalej, začať pripravovať nájomnú zmluvu. Ide o to, že chce daný projekt 

pohnúť dopredu.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, dnes sa schvaľuje iba zámer 

uvedeného projektu, nejde tu o prenájom pozemku. Požiadal p. Molottu aj o reálne čísla, 

o hmatateľný podklad. Nebráni sa, aby uvedený projekt postúpil ďalej. Len žiada, aby 

predkladaný materiál mal potrebné náležitosti.   

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

realizovať uvedený projekt by bolo skvelé, ale s podmienkou aby prenájom uvedeného 

pozemku bol uzatvorený s právnickou osobou, nie s p. Molottom.  

JUDr. Jana Bezáková, kontrolórka mestskej časti Rača, vyjadrila sa z pohľadu 

kontrolórky k nájomnej zmluve k uvedeným pozemkov. Ďalej uviedla, že materiál, ktorý 

je predkladaný sa môže vziať iba na vedomie.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že by bol nerád aby celý projekt 

mal tak náročný postup ako projekt LBG aréna o ktorý sa takmer prišlo a dnes už mohol 

stáť. Apeluje na poslancov, aby sa uvedenému projektu dala zelená a posunul sa uvedený 

projekt ďalej.  

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež sa vyjadrila, že 

jednoznačne súhlasí s uvedeným zámerom.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa k argumentom p. 

Dobšoviča, naozaj má za to, že všetky námietky sú riešiteľné. A projekt určite podporí.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa k samotnej vízii 

a položil otázky na investora, ktoré očakáva, že budú zodpovedané na príslušnej komisii.  

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

predkladaný materiál nie je kompletný a nespĺňa náležitosti ktoré majú predkladané 

žiadosti na zastupiteľstve mať. Navrhuje materiál stiahnuť.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje, aby predkladateľ 

predložil návrh znenia uznesenia a aby sa o ňom hlasovalo.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, že je za to, aby sa 

uvedený projekt posunul do jeho ďalšej realizácie.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prečítal návrh uznesenia, 

požiadal aby sa o ňom hlasovalo.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa k uvedenému projektu 

a postavili sa k tomu kladne a tak, aby sa celý projekt zrealizoval.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal návrh na ukončenie 

rozpravy.  

 

 

Hlasovanie č. 15 – ukončenie diskusie 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 1 0 0 
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Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

súhlasí 

so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúča starostovi rokovať o podmienkach podnájmu 

s predkladateľom štúdie p. Molottom. 

UZN 341/09/02/21/P  

 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 1 0 0 

 

14.  Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 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 doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020. 

 

UZN 342/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

 

15.  Informácia o vybavení interpelácií 

 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. 
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Návrhová komisia, pán poslanec doc. Milan Andráš prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača zo dňa 15.12.2020 

 

UZN 343/09/02/21/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

16.   Interpelácie 

 Boli podané interpelácie od:  

- p. Hammera  

- p. Madzina 

 

 

17.  Rôzne 

 V bode rôzne vystúpili:  

 

PhDr. Ján Polakovič, požiadal o informáciu ohľadne zvozu plastov a papiera.  

 

Mgr. Michal Drotován, informoval poslancov o momentálnej situácii ohľadne testovania.  

 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

V Bratislave, 19. februára 2021 

 

 

 

               JUDr. Juraj Madzin, v.r.                       Mgr. Michal Drotován, v.r. 

 

                       overovateľ        starosta  

 

 

 

    Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, v.r.     Ing. Peter Semanco, v.r. 

                      overovateľka                  prednosta 

 


