
 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 04.05.2021 

Uznesenia č. 363 - 383 

 

 

Rokovanie Miestneho zastupiteľstva MZ MČ Bratislava-Rača otvoril a viedol starosta 

Mgr. Michal Drotován. 

 

   

Program 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 
3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 
4. Návrh na odvolanie  dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových 

zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mestskej časti Bratislava – Rača 

5. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu 
6. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite Mestskej časti Bratislava-

Rača Potočné a v lokalite obytného súboru Rínok Rača 
7. Návrh na prenájom NP v AB na Hečkovej ul. č. 5 ako prípad hodný OZ 

(zornicka/architects s. r. o.) 
8. Návrh na predĺženie doby nájmu stavby so súpisným č. 9804, parc. číslo 17323/2, k.ú.     

Rača ako prípad hodný OZ (SWEETREE s. r. o.) 
9. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 
10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť životného prostredia 
11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť vinohradníctva 
12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť školstva 
13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť kultúry 
14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť športu 
15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - oblasť sociálnych vecí 
16. Návrh stanoviska MČ k Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na   

území Bratislavy 
17. Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií, kapitálových výdavkov 

realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača 
18. Informácia o vybavení interpelácií 
19. Interpelácie 
20. Rôzne 
21. 17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 
22. Záver 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 363/04/05/21/P 



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu: Milada Dobrotková, Radko Tiňo 

overovateľov uznesení a zápisnice: Judr. Juraj Madzin, Ing. Róbert Pajdlhauser 
 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 364/04/05/21/P 

 

 

3. Informácia o plnení uznesení 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

B. konštatuje, že 
 
1. uznesenia č. 349/30/03/21/P, 350/30/03/21/P, 352/30/03/21/P, 353/30/03/21/P, 
355/30/03/21/P, 357/30/03/21/P, 358/30/03/21/P, 360/30/03/21/P sú splnené, 
 
2. uznesenia č. 351/30/03/21/P, 354/30/03/21/P, 359/30/03/21/P, 361/30/03/21/P sú 
v plnení. 
  

C. konštatuje, že 
 

1. uznesenie z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva č. 321/15/12/20/P je splnené, 
 
2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev 
č.334/09/02/21/P,336/09/02/21/P,337/09/02/21/P,342/09/02/21/P,304/15/12/20/P,317/15/1
2/20/P,327/15/12/20/P, 269/14/07/20/P v časti A., 87/18/06/19/P v časti B., 100/18/06/19/P sú 
v plnení. 
 
Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 365/04/05/21/P 

 

 

 

4. Návrh na odvolanie  dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových 
zástupcov zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava – Rača 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

schvaľuje 
 



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

a) odvolanie Mgr. Angeliky Bezděkovej, členky Rady školy pri MŠ Plickova 16,  delegovanej 

zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021, 

b) odvolanie Mgr. Angeliky Bezděkovej, členky Rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A,  

delegovanej zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021, 

c) delegovanie PhDr. Jána Polakoviča ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri  
Materskej škole, Plickova 16 od 10.05.2021, 

d) delegovanie Ing. Miloslava Jošta ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Pri Šajbách 22A od 10.05.2021 

e) odvolanie Ing. Milady Dobrotkovej, MPH, členky Rady školy pri MŠ Gelnická 34, delegovanej 
zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021 v dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy. 

 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 366/04/05/21/P 

 

 

 

5.  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 61 na ulici Žarnovická 1 v 
Bratislave 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

pridelenie obecného nájomného bytu č.  61, 1-izbový byt o rozlohe 38,07 m², vchod: 
Žarnovická 1, Bratislava, na 12 poschodí bytového domu, súpisné číslo 7608, postaveného                 
na pozemku k.ú. Bratislava-Rača na parcele č. 513/26,54,55  zapísaného na LV č. 4787,                       
na dobu určitú 1 rok od 01.06.2021 do 31.05.2022 vrátane: 
 
a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

Monike Mattovej             s počtom bodov 99 
 
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa 

prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí: 
Zuzane Haviarovej          s počtom bodov  89 

 
c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) 

sa prideľuje byt tretiemu žiadateľovi v poradí 
Zlatici Kittlerovej               s počtom bodov  87 

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

a c)   sa prideľuje byt štvrtému žiadateľovi v poradí 
Jaroslavovi Salayovi         s počtom bodov  77 

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

a d) sa prideľuje byt piatemu žiadateľovi v poradí 
Vendelínovi Veselskému      s počtom bodov  72 

 
 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 367/04/05/21/P 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

6. Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite 
„Potočné“ a v lokalite „Rínok Rača“ 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 
Schvaľuje 

 

1. Návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite „Potočné“ v mestskej časti 

Bratislava – Rača,  a to  

a) Komunikácia vetva A vybudovaná na pozemkoch parc.č. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 

5385/30,31,32 CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 a 5385/1 EKN, k.ú. Rača názvom 

„Kopaničiarska ulica“   

b) Komunikácia vetva B vybudovaná na pozemkoch parc.č.. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 

5385/30,31,32 CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 CKN ako skolaudovaná časť a dve odbočky, 

ktoré sú v povoľovacom procese na pozemkoch parc.č. 5350/20,26, 5359/17, 5359/20, 

5365/27, 5366/50 CKN a 5350/23, 5350/17, 5365/24, 5365/21, 5366/46, 5366/30 CKN 

názvom „ulica Pod Zemným vrchom“. 

 
2. Návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite „Obytného súboru Rínok Rača“ 

v mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré budú vybudované na parc. č. 1537/4, 1537/95, 

1537/96 CKN, k.ú. Rača a to : 

a) Komunikácia A názvom „ulica Eduarda Praschaga“ 

b) Komunikácia B názvom „Vinárska ulica“. 

 

Hl.: 10/0/1/0                                          UZN 368/04/05/21/P 

 

 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hečkovej 
ul. č. 5, 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 (zornicka/architects s. 
r. o.).  
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
 

prenájom nebytových priestorov o výmere 59,20 m2, s podielom na spoločných priestoroch 

(chodba, WC) o výmere 23,84 m2, spolu 83,04 m2, nachádzajúcich sa na prízemí administratívnej 

budovy na Hečkovej ul. č. 5, 831 51 Bratislava pre zornicka/architects s. r. o., Kadnárova 99, 

Bratislava 831 06, IČO: 46 571 876, 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 

uzatvorenia zmluvy o nájme so súčasným nájomcom, ktorý ich má v nájme na dobu určitú, pričom 

nájomca vykonal zhodnotenie prenajatých priestorov a má záujem o ďalší nájom, a z dôvodu 

podpory malého a stredného podnikania v miestnej komunite za týchto podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 65,20 EUR/m2/rok 

-  cena nájmu spoločných priestorov: vo výške 43,46 EUR/m2/rok 

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



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

-  výmera: spolu 83,04 m2  

-  doba nájmu: neurčitá 

-  účel nájmu: architektonický ateliér a vzorková miestnosť 

Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 369/04/05/21/P 

 

8. Návrh na prenájom stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej 
cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, 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 (SWEETREE s. r. o.).  
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
 

prenájom nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej 

ulice v Bratislave, súpisné číslo 9804, zapísanej na LV č. 65, k.ú. Rača, postavenej na pozemku 

registra C KN parc. č. 17323/2, zapísanom na LV č. 2276, k.ú. Rača, súčasnému nájomcovi 

spoločnosti SWEETREE s. r. o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139,  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 uzatvorenia zmluvy o nájme so súčasným 

nájomcom, ktorý ich má v nájme na dobu určitú, pričom nájomca vykonal zhodnotenie 

prenajatých priestorov a má záujem o ďalší nájom, a z dôvodu podpory malého a stredného 

podnikania v miestnej komunite za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá 

- cenu nájmu za skladové priestory: 26,50 EUR/m²/rok 

- cenu nájmu za plochu terasy: 12,- EUR/m²/rok 

- výmera predmetu nájmu skladových priestorov: 155,09 m²  

- výmera predmetu nájmu terasy: 155,09 m²  

- účel nájmu: skladové priestory /suterén/, terasa /strecha skladu/ 

 
 Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 370/04/05/21/P 

 

 

9. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov 

rozpočtu je 17.498.667,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.498.667,- Eur. 
   

Hl.: 10/0/1/0                                          UZN 371/04/05/21/P 

 
 



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť životného 
prostredia 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 
 

výšku finančných dotácií za oblasť životného prostredia pre nasledovné organizácie: 

 

 

 
Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 372/04/05/21/P 

 
11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť 
vinohradníctva 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
 

výšku finančných dotácií za oblasť vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 373/04/05/21/P 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Slovenskej 

republike, občianske 

združenie, r.s.p.

BIVIO - zveľadenie záhrady

Zveľadenie verejne prístupnej záhrady, ktorá sa 

nachádza v objekte na Alstrovej ulici č. 153. Našim 

zámerom je, aby záhrada bola živým a príjemným 

miestom určeným predovšetkým pre obyvateľov 

Rače.

1.500,00

Mládež ulice Dvor do Klubovne na Peknej
skrášlenie prostredia okolo klubovne pre mládež, 

vytvorenie bezpečnej prístupovej cesty do klubovne
1.100,00

OZ Stará jedáleň Zelená Stará jedáleň Príspevok na zateplenie (alebo úpravu exteriéru) 1.500,00

Matúš Burian - Šínweg Bezbariérové WC Vybudovanie bezbariérového WC v hostinci Šínweg 900,00

Vlastnici bytov a NP 

Dopravná 7, 9, 11 v zast. 

HERMES - správa bytov, 

s. r. o.

Kontajnerové stojisko
Vybudovanie uzamykateľného kontajnerového 

stojiska
0,00

LANDIER, spol. s r.o.

Výsadba kríkov a doplnenie zelene vo 

verejnom priestore v okolí domu Pekná 

cesta 9/11, Bratislava.

Vo verejnom priestore v okolí bytového domu Pekná 

cesta 9/11 Bratislava je potrebné vysadiť a doplniť 

zeleň, pretože staré kríky už nie sú životaschopné a 

väčšina vyschla.

0,00

SPOLU 5.000,00

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.

Pojazdný motorový štiepkovač drevnej 

hmoty

Zakúpenie pojazdného motorového štiepkovača 

drevnej hmoty
1.500,00

Račiansky spolok

ROZŠIROVANIE A MODERNIZÁCIA 

RAČANSKÉHO 

VINOHRADNÍCKEHO CHODNÍKA

Tlač informačných brožur, modernizácia 

internetovej stránky a doplnenie infraštruktúry
1.500,00

Račiansky vinohradnícky 

spolok o.z.

Obnova historickej vinnej pivnice pod 

Nemeckým kultúrnym domom

Zhotovenie a osadenie 7 ks štýlových okrasných 

kovaných mreží na pivničné kóje.
1.500,00

KOLLÁR vineyards & 

winery s.r.o.

Skvalitnenie práce pri výrobe vín bez 

histamínu

Zakúpenie kvalitných technologických zariadení a to 

stolovej zátkovačky, stolový zmšťovač na 

termokapsule a nerezové stoly

500,00

SPOLU 5.000,00



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť školstva 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

výšku finančných dotácií za oblasť školstva pre nasledovné organizácie: 

 

 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 374/04/05/21/P 

 

 

13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť kultúry 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 
schvaľuje 

 
výšku finančných dotácií za oblasť kultúry pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Asociácia pre mládež, 

vedu a techniku
Denný tábor v Rači Náklady na materiálne zabezpečenie programu 600,00

Slovenský skauting, 96.-

Malokarpatský zbor 

Bratislava, Občianske 

združenie

Skautský letný tábor 2021 Skautský letný tábor pre deti z Rače 900,00

Rodičovské združenie pri 

MŠ Novohorská
Hravo a zdravo Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 600,00

Asociácia pre mládež, 

vedu a techniku

Školenie dobrovoľníkov animačného 

programu Zvedaví vedci v Rači

Materiálne zabezpečenie školenia a strava pre 

dobrovoľníkov
0,00

OZ Literarny klub Raca Denny tabor pre deti do 9 r. Denné aktivity pre male deti. 0,00

OZ Stará jedáleň Zručnosti a témy 21.storočia Zvýšiť povedomie mládeže o aktuálnych témach 400,00

Občianske združenie 

Varianty

Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a 

poradenstvo vo výchove a v náročných 

životných situáciách  pre deti, mládež a 

dospelých

Realizácia divadelných voľnočasových programov 

pre deti, mládež a dospelých - kurz tvorivej 

dramatiky pre deti a mládež,  experimentálny 

divadelný klub pre dospelých. 2.Propagácia aktivít 

3.Poradenstv

0,00

SRRZ – RZ pri Materskej 

škole
Prekrytie pieskoviska

Zabezpečenie prekrytia pieskoviska v záhrade 

materskej školy
600,00

SRRZ-RZ pri Materskej 

škole Gelnická 34, 831 

06 Bratislava

Hráme sa a učíme s interaktívnou 

tabuľou

Kúpa interaktívnej tabule s príslušenstvom do 

predškolskej triedy
900,00

Krasňanko o.z. Naši hrdinovia

knihy z knižnej série Little people, big dreams a 

ďalšie knihy o hrdinoch, materiál na tvorenie 

(výkresy, lepidlá, akvarelové papiere, akvarelové 

farby a ďalšie), kvalitný fotoaparát s objektívom

0,00

SPOLU 4.000,00



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

 

   

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 375/04/05/21/P 

 

 

14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  - oblasť športu 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

výšku finančných dotácií za oblasť športu pre nasledovné organizácie: 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Klub železničnej 

nostalgie Bratislava 

východ

Deti a železnica na Rendezi
Podpora reštaurovania historických železničných 

vozidiel na Rendezi
1.090,00

OZ HRUDA, Ing. Peter 

Litomerický
Veliká račanská Huslovica

organizačné ,umelecké zabezpečenie podujatia a 

jeho realizácia
800,00

Račiansky muzeálny 

spolok
Budujeme Račianske múzeum materiálne a technické zabezpečenie projektu 700,00

Račiansky muzeálny 

spolok
"Nezábudky" príprava a tlač publikácie 750,00

OZ Stará jedáleň Kultúra v Starej jedálni Stará jedáleň podporuje umelcov. 650,00

OZ AD-ae Fusion Rača 2021 Ročné náklady na realizáciu aktivít Fusion Rača 520,00

Račiansky spolok Informačná kancelária Detvianska
Zaplatenie nájomného, rekonštrukcia budovy, nákup 

inventáru
500,00

Občianske združenie 

Pamäti a spomienky
Pamäť Generácií realizácia projektu 1.500,00

Spozavoza Tuč Tuč tvorba literatúry pre deti a mládež 0,00

Ing. Viliam Almáši Ako umelci vidia anjelov
vydanie interaktívnej knihy o slovenskom výtvarnom 

umení pre deti
490,00

SpozaVoza,

Guten Tag, herr Grimm! (bábkové 

divadlo v slovenskom a nemeckom 

jazyku pre deti ZŠ)

kultúra, tvorba pôvodného diela 0,00

SPOLU 7.000,00



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 376/04/05/21/P 

 

 

15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania 
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť pre sociálne 
veci 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

ST Relax
Račianska školská liga v stolnom tenise 

a tréningový proces v klube ST Relax

Podpora rozvoja športu - sttolného tenisu  s 

ťažiskom na podujatia pre mládež
800,00

Športový klub karate 

SEIWA
Stále trénujeme karate... Dotácia bude použitá na činnosť klubu v roku 2021 1.300,00

PERUN o.z. Račiansky kros LETO 2021 zorganizovanie bežeckého podujatia 300,00

Slovenský skauting, 96.-

Malokarpatský zbor 

Bratislava, Občianske 

združenie

Skautský šport 2021
podpora športových aktivít a účasti na frisbe ultimate 

turnaji
300,00

SRRZ - RZ pri MŠ 

Plickova
Hýbeme sa s radosťou Zakúpenie trojhrazdy na školský dvor 500,00

Futbalový klub Rača, o.z.

Rekultivacia a regeneracia travnateho 

ihriska, materialno-technicke 

zabezpecenie sutazi

Rekultivacia a regeneracia travnateho ihriska, 

materialno-technicke zabezpecenie sutazi
8.300,00

Vysokoškolský klub 

Pedagogickej Fakulty 

Univerzity Komenského 

Hurikán Bratislava, o.z.

Rozvoj florbalu detí a mládeže v 

mestskej časti Rača organizované 

florbalovým družstvom VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 2021

Úhrada prenájmov za telocvične a zakúpenie 

chýbajúceho florbalového vybavenia
300,00

Benitim
Pohybový a osobnostný rozvoj detí v 

Rači

Nákup  športových pomôcok do školských telocviční 

a pre realizáciu kurzov a táborov Benitimu v Rači a 

psychologické workshopy 

300,00

ŠK Krasňany, o.z. Krasňanský futbal

Poplatky spojené s údržbou športového areálu na 

Peknej ceste a poplatky spojené s účasti v 5. lige 

Obfz-ratislava mesto

4.000,00

H&T Dance Company
Letné tréningové sústredenie H&T 

2021

Zabezpečenie sústredenia 2021 - autobusová 

doprava, príspevok na ubytovanie, pracovné a tanečné 

pomôcky potrebné na tanečnú prípravu, na 

2.000,00

BMX klub Rača
Rozvoj bikrosového športu a BMX 

kluvu Rača

Budovanie identity a materiálno-technických 

podmienok BMX dosiahnuť výborné výsledky 

račianskych jazdcov

1.000,00

Klub priateľov futbalu 

Kengura

Udržanie kvalitných podmienok na 

športovanie Račianskej mládeže.

Prenájom telocviční a ihrísk, účasť na sústredeniach, 

denných kempoch a nákup tréningovej výstroje a 

pomôcok-

8.500,00

PERUN Račiansky kros JESEŇ 2021 zorganizovanie bežeckého podujatia 300,00

Klub pozemného hokeja 

Rača
Skvalitnenie športového vybavenia

šport, najmä na účely podpory rozvoja 

mládežníckeho športu
500,00

Klub pozemného hokeja 

Rača

Príprava mládeže na súťažný ročník po 

skončení pandemických opatrení

šport, najmä na účely podpory športovania detí a 

mládeže 
500,00

Leonidas o.z.
Leonidas cup, Pukaňa Cup, Memoriál 

J.J. ,

Dotácia bude použitá na ceny pre 

víťazov,medaile,trofeje
800,00

Športový klub Lido Street florbalové leto 2021

Vecnou náplňou projektu je vytvorenie podmienok 

na fungovanie pravidelnej komunitnej športovej 

aktivity a na to naviazaných športových aktivít.

300,00

OZ Literarny klub Raca Nordic walking - cesta ku zdraviu
Nordic walking lekcie pod vedenim certifikovanej 

instruktorky SANW
0,00

SPOLU 30.000,00



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

schvaľuje 

 

výšku finančných dotácií za oblasť pre sociálne veci pre nasledovné organizácie: 

 
 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 377/04/05/21/P 

 

16. Prerokovanie územnoplánovacieho podkladu  

„Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava“  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

v „Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava“ 

- súhlasí s návrhom zmeny funkcie podľa variantu 1 na 501E v lokalite Pastierska 

s podmienkami vyriešiť prekládku cesty II/502 do polohy predĺženia na ulice Na pántoch 

a zabezpečiť protihlukové opatrenia lokality,  

Hl.: 7/6/0/0                              UZN 378/04/05/21/P 

 

- nesúhlasí s navrhovanou zmenou funkcie v územnom pláne v lokalite Pekná cesta 2, 

Hl.: 11/0/2/0                              UZN 379/04/05/21/P 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

ZO JDS Bratislava-Rača

podpora pamäťových, kultúrnych, 

relaxačných a ozdravných aktivít 

seniorov

tréning pamäti, príspevok na kultúru, jednodňový 

výlet do Komárna a Patiniec
1.000,00

občianske združenie 

STOPA Slovensko
integrácia Rača 2021

ukončovanie a prevencia bezdomovectva obyvateľov 

MČ Rača
400,00

Depaul Slovensko, 

nezisková organizácia
Strava pre ľudí bez domova II.

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich 

zariadeniach
2.900,00

Raná starostlivosť, n.o.

Centrum včasnej intervencie pre rodiny 

s deťmi so zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením

Nákup špeciálnych pomôcok, kreatívneho materiálu; 

vybavenie Centra včasnej intervencie pre rodiny s 

deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením; 

kurz "Zrakový terapeut" pre jednu z našich poradkýň

2.300,00

OZ Vagus

STREETWORK, terénna sociálna práca 

s ľuďmi bez domova na miestach, kde 

sa nachádzajú

Čiastočné financovie nákladov spojených s 

financovaním programu a zabezpečením pomoci pre 

ľudí bez domova (konkrétne položky uvádzame v 

rozpočte)

500,00

Rodinné centrum Ráčik, 

občianske združenie
Návrat do Ráčika Obnova priestorov a činnosti v RC Ráčik 900,00

Deti a dorast s.r.o.

1. Pomoc pre sociálne slabšie rodiny.2. 

Zefektívnenie priestorového vybavenia 

a propagačnej činnosti 3. Vzdelávanie 

pre rodičov. - “Cesta k spánku detí” - a 

"Mliečna cesta" vzdelávacie projekt pre 

širokú verejnosť

1. Vvtvorenie možnosti zapožičiavania pomôcok,  2. 

Zakúpenie materiálového vybavenia 3. Dva 

vzdelávacie projekty  

1.000,00

Občianske združenie 

Odyseus

Terénnou prácou k prevencii prenosu 

ochorení

bod 2 b) článku 3 VZN 10/2020 - činnosť 

neziskových organizácií zavádzajúcich inovatívne 

metódy a služby najmä v oblasti sociálnej prevencie, 

sanácie rodinného prostredia, sociálno–zdravotných 

služieb

400,00

Služba včasnej intervencie 

Sibírka pri Centre 

sociálnych služieb Sibírka

Učme sa navzájom - Život je štafeta
Aktívne využitie voľného času - stretnutia generácií 

pri kreatívnom tvorení
600,00

SPOLU 10.000,00



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

 

- nesúhlasí s navrhovanou zmenou funkcie v územnom pláne v lokalite Račianska, 

 
Hl.: 12/1/0/0                                UZN 380/04/05/21/P 

 

- súhlasí s návrhom zmeny funkcie podľa variantu 1 na 101F v lokalite Východná 

s podmienkou vyriešenia dopravnej obsluhy územia predĺžením komunikácie Na pántoch 

/preložka II/ 502/ a vybudovaním novej komunikácie v línii parc. č. 7226 CKN, k.ú Rača 

s napojením Na pántoch.    

 

 Hl.: 5/7/1/0         Nebolo prijaté UZN! 

                                      

- nesúhlasí s návrhom zmeny funkcie v lokalite Východná.    

 

 Hl.: 11/0/2/0                               UZN 381/04/05/21/P              

 

17. Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií/kapitálových výdavkov 
realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly vybraných investičných akcií/kapitálových výdavkov realizovaných 

v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača. 
 
Hl.: 12/0/0/1                                         UZN 382/04/05/21/P 

 

 

 

18. Informácia o vybavení interpelácií 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 
informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Rača zo dňa 30.03.2021 
 

 Hl.: 13/0/0/0                                          UZN 383/04/05/21/P 

 

19. Interpelácie 

 

Bola podaná 1 interpelácia – p. poslanec Hammer 

 

20. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 04.05.2021  

 

 

21. Záver 

 

Pán starosta Mgr. Drotován poďakoval všetkým za účasť.  

 

V Bratislave,  14.mája 2021, zapísala: Petra Pažitná  

 

 

 

 

       Ing. Róbert Pajdlhauser     Mgr. Michal Drotován 

                     overovateľ         starosta  

 

 

 

 

 

       JUDr. Juraj Madzin        Ing. Peter Semanco 

                    overovateľ                     prednosta 


