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Zápisnica 

z mimoriadneho rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 25.05.2021 

uznesenie č. 384 - 387 

 

 

 

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 

Ing. Ján Lipiansky 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

PhDr. Ján Polakovič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

Dominik Vrba  

JUDr. Marián Vulgan 

Ivan Vrana  

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

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. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa 

mení VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

4. Návrh na prenájom NP v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku parc. č. 216/2 

a pozemku parc. č. 216/7, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (OZ-Terroir Rača) 

5. Rôzne 

6. 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. 
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UZN 384/25/05/21/P 

Hlasovanie č. 1 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

 

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: Robert Hammer, PhDr. Ján Polakovič 

 

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

 

 

 

UZN 385/25/05/21/P  

Hlasovanie č. 2 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

 

3.  Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k VZN HM SR Bratislavy, ktorým 

sa mení VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel 

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

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

Herceg, splnomocnenec HM SR Bratislavy pre parkovaciu politiku  

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že informácie 

z magistrátu, ktoré robili prieskum ohľadne situácie vozidiel parkujúcich v Krasňanoch 

nie sú pravdivé. On má iné počty vozidiel parkujúcich v Krasňanoch.  

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

dnešné zastupiteľstvo bude rozhodovať a hlasovať o úpravách a zmenách platného VZN. 

Ďalej uviedla, že čísla, ktoré poskytol magistrát, sú určite presnejšie ako čísla pána 

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

o informáciu o počte plánovaných parkovacích miest na vyznačených plochách v 

Krasňanoch a aká je kapacita áut vo vlastníctve rezidentov Krasňan. Taktiež položil 

otázku ohľadne opravy cesty Hubeného v časti od Lidla po Krasňany.  

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

zavedenie mestskej parkovacej politiky je nevyhnutné. Ďalej položila otázku ohľadne 

záchytných parkovísk a či sa počíta aj s areálom KSP na ulici Vajnorská.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, reagoval, ohľadne záchytného 

parkoviska a požiadal o informáciu, v akom stave je príprava odstavných parkovísk. 

Taktiež vyjadril svoj názor, ohľadne poplatku za parkovanie formou SMS. Uviedol, že 

parkovacia politika nie je pripravená tak, ako by si občania zaslúžili. Taktiež upozornil 

na nekonečnú rekonštrukciu ulice Kadnárová.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, ako sa bude 

riešiť parkovanie v spoločných dvoroch.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, ako sa bude 

postupovať v prípade ak MČ Rača neschváli predložené uznesenie.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že v súčasnosti platné 

VZN je dané, predkladaný návrh novely VZN upravuje a upresňuje iba detaily.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača,  položil otázku, či 

záchytné parkovisko na Komisárkach bude pripravené tak, aby sa dalo použiť pre 

cestujúcich smerom do Bratislavy.  

Mgr. Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské časti, ozrejmil proces vzniku 

VZN, konkrétne VZN parkovacej politiky. Taktiež odpovedal na otázku ohľadne 

parkovania v spoločných dvoroch, kde sa hľadá najlepšia forma parkovania práve pre 

tieto formy bývania.  

Mgr. Peter Herceg, splnomocnenec pre parkovaciu politiku, odpovedal na otázky 

poslancom:  

- p. Hammerovi, podal vysvetlenie k počtom áut parkujúcich v Krasňanoch.  

- p. Andrášovi, Hubeného ulica bude opravovaná zhruba o tri týždne 

- p. Dobrotkovej, záchytné parkovisko oproti KSP ako aj na Púchovskej sa pripravuje, 

taktiež záchytné parkovisko pri Shopping Palace 

Ďalej uviedol, že nezastáva názor, aby projekty pripomienkovali obyvatelia, je za to, aby 

sa diskusia viedla na úrovni odborníkov. Taktiež zastáva názor, že najvýhodnejšie je 

platba za parkovanie iným spôsobom ako SMS platbou, čiže aj spôsob použitia aplikácie. 

Záverom poďakoval za podporu predkladaného VZN.  

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

v ďalšom období po spustení parkovacej politiky v Krasňanoch ísť hneď do prípravy 

parkovacej politiky v ďalšej časti Rače. Najskôr sa vyhodnotí parkovanie v Krasňanoch.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Robert Hammer prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel s 

pripomienkami:  



4 
 

1. V §4 odsek 3, písmeno b) požadujeme úpravu ceny rezidentskej parkovacej karty tak, 

aby zohľadňovala výber konkrétnej tarify pre konkrétnu zónu regulovaného parkovania. 

V prípade navrhovanej zóny s označením RA1, ktorá zahŕňa štvrť Krasňany a jej okolie, 

je navrhované tarifné pásmo D, alebo najnižšie možné. Z toho dôvodu požadujeme 

úpravu sadzobníka za parkovacie karty tak, aby boli rezidenti v zóne RA1 zvýhodnení aj 

prostredníctvom ročnej úhrady za parkovaciu kartu.  

2. V §4 odsek 3, písmeno b) požadujeme zavedenie zvýhodnenia rodín s deťmi, ktoré 

nedovŕšili vek 15 rokov, a to vo forme percentuálnej zľavy z ceny rezidentskej parkovacej 

karty na každé takéto dieťa v rodine, ktorej člen je držiteľom predmetného motorového 

vozidla.  

 

UZN 386/25/05/21/P  

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 7 3 2 0 

 

4.     Návrh na prenájom NP v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku parc. 

č. 216/2 a pozemku parc. č. 216/7, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (OZ-Terroir 

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:  

Jana Maníková, štatutárka Račianskeho muzeálneho spolku, vyjadrila stanovisko 

a všetky nesúhlasné dôvody k prenájmu pozemku pre OZ Terroir Rača. Záverom uviedla, 

že je za to, aby OZ Terroir Rača mal možnosť realizovať si svoje akcie, projekty, ale po 

dohode s muzeálnym spolkom a oddelením kultúry MČ.  

p. Šilberský, obyvateľ dotknutej oblasti, uviedol, že priestor, pozemok, ktorý si chce OZ 

Terroir Rača prenajať na vínne akcie nie je vôbec vhodný. Ide o kľudnú relaxačnú zónu 

a bol by rád, aby ten priestor bol aj zachovaný. Živá hudobná produkcia nie je vôbec 

vhodná pre daný priestor/nádvorie.  

Rastislav Kollár, obyvateľ a zástupca časti členov vinohradníckeho spolku, uviedol, že 

je prekvapený a sklamaný s projektom, čo chce zrealizovať p. Vrana. Že neinformoval 

ostatných členov vinohradníckeho spolku.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ako žiadateľ o nájom uvedeného 

pozemku uviedol, že by chcel spolupracovať aj s račianskym muzeálnym spolkom, chcel 

by práve spoluprácu zintenzívniť a dopĺňať aj s inými OZ. Ďalej uviedol, že ide o trávnatú 

plochu, ktorá bola doteraz neupravená, zanedbaná. Taktiež si nemyslí, že by akcie boli 

rušivé a nevhodné pre daný pozemok. Nešlo by iba o vinárske akcie, ale akcie aj 

s náučným charakterom. 

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

Koloničovej kúrie nebude ani do budúcna slúžiť iba pre účely muzeálneho spolku, víta 

aktivitu pána Vranu a je za to, aby sa podporovali podobné akcie a predaj račianskeho 

vína.  
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Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, je za to, aby sa obe 

aktivity OZ podporovali a dopĺňali.  

JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež zastáva názor, že je 

potrebné rozvíjať kultúrno spoločenské aktivity a uvedený nájom pozemku podporí.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je rád, že 

vznikajú podobné projekty v Rači, ale uvítal by, aby pri predkladaní materiálu boli už 

všetky dotknuté subjekty v súlade a neriešili sa ich spory na zastupiteľstve.    

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ich poslaním je predostrieť 

návštevníkom Rače a mladej generácii určité vinoradnícke zaužívanosti. Obzvlášť pre 

deti z materských škôl.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poukázal na to, aby sa vyhli 

problémom do budúcna, nech sa presne špecifikuje, ktorá časť pozemkov sa ide prenajať 

OZ Terroir Rača.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, oslovil p.Vranu a dal mu na 

zváženie, či schvaľovanie materiálu sa nepresunie na nasledujúce zastupiteľstvo a do toho 

času sa vyriešia všetky nezrovnalosti. aby sa nevytvárali zbytočne konflikty medzi 

jednotlivými OZ a vinohradníkmi.   

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že aktivita p. Vranu je práve 

taká ktorá charakterizuje a robí Raču Račou. Je potrebné sa naučiť spolupracovať a 

dopĺňať sa. Zdravá konkurencia je pre návštevníkov a obyvateľov Rače potrebná. 

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nevidí cestu odkladať schválenie 

materiálu a zopakoval, že skutočne chce spolupracovať s muzeálnym spolkom aj s 

vinotékou.  Zadnú záhradu chce zrevitalizovať, pokiaľ nepríde k rekonštrukcii 

Koloničovej kúrie.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol opätovne, že do 

dnešného dňa o uvedený priestor nikto neprejavil záujem. Že ide iba o prechodné obdobie, 

kde sa uskutoční iba pár akcií. Ide o dočasnú aktivitu OZ Terroir Rača.  

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

že uvedený materiál nie je potrebné odsúvať a je dobre spracovaný a určite ho podporí.  

 

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

 ukončenie diskusie. 

 

Hlasovanie č. 4 - ukončenie rozpravy 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

 

Diskusia k tomuto bodu bola procesne ukončená a k tomuto bodu ešte vystúpili predtým 

prihlásení občania. 

 

Jana Maníková, štatutárka Račianskeho muzeálneho spolku, uviedla, že nikdy 

nevyjadrila názor, že je proti akitvitám p. Vranu. Mala mylné informácie o ktoré priestory 

žiada OZ Terroir Rača.  

p. Šilberský, obyvateľ dotknutej oblasti, opätovne uviedol, že aktivity p.Vranu nie sú 

vhodné a zlučiteľné s bývaním. Žiadal o ľudské vysvetlenie a komunikáciu.  

Rastislav Kollár, obyvateľ a zástupca časti členov vinohradníckeho spolku, uviedol, že 

členov spolku zarazilo, že neboli informovaní o aktivite p. Vranu.  
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Návrhová komisia, pán poslanec Robert Hammer prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom  

a) nebytových priestorov na prízemí dvorového krídla stavby kúrie na Nám. Andreja Hlinku č. 

3, súpisné č. 6123 (vstup je na nádvorí v prejazde do záhrady kúrie), o výmere 24,46 m2 + 13,47 

m2, spolu 37,93 m2;  

b) časti pozemku parc. č. 216/2  o výmere 120 m2 v areáli kúrie na Nám. Andreja Hlinku č. 3 

v Bratislave-Rači, zapísaný na LV č. 4567, k.ú. Rača; 

pre občianske združenie Terroir Rača, Gelnická 7602/8, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 

51727773, 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 vytvorenia relaxačnej 

a oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti na časti pozemku parc. č. 216/2 

- Vínnej záhrady Koloničovej kúrie - ako doplnkového priestoru k priestorom v nájme žiadateľa 

v kúrii, ktoré budú slúžiť na prezentáciu lokálnych vín z račianskych viníc, školiace, 

kultúrnospoločenské podujatia a vykonávanie aktivít na zachovanie kultúry, tradícií historických 

hodnôt, zveľadenia životného prostredia, osobitne k prostrediu a kultúre vinohradov a 

vinohradníctva v mestskej časti Bratislava-Rača, za týchto podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov: 1,- EUR/m2/rok,  

-  cena nájmu pozemku parc. č. 216/2: 1,- EUR/m2/rok,  

    t.j. cena nájmu za celý predmet nájmu o výmere 157,93 m2 vo výške 157,93 EUR/rok, 

-  úhrada nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu, 

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: Vínna záhrada Koloničovej kúrie so skladovými priestormi, 

-  stavebné alebo iné úpravy priestorov musia byť najprv odsúhlasené Krajským pamiatkovým 

úradom a Mestskou časťou Bratislava-Rača, 

-  v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu, týkajúce sa sprístupnenia predmetu 

nájmu počas obnovy Koloničovej kúrie. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.08.2021, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

UZN 387/25/05/21/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 0 2 1 
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5.  Rôzne 

 Do tohto bodu sa nikto neprihlásil.  

 

 

 

V Bratislave, 01. júna 2021 

 

 

 

 

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

 

                       overovateľ               starosta  

 

 

      Ing. Róbert Pajdlhauser, v.r.           Ing. Peter Semanco, v.r. 

                      overovateľ               prednosta 


