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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 29.06.2021 

uznesenie č. 388-424 

 

 

 

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 

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 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

 

Predložený 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. Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021 

5. Návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby 

6. Návrh stanoviska MZ k návrhu novely VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 

7. Návrh na pomenovanie ulice v MČ Bratislava-Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou 

8. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6 formou VOS 

9. Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, ako 

prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika) 

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR 

Bratislavy, ako prípad hodný OZ 

11. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/949 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku parc. 

č. 17115/924, ako prípad hodný OZ 

12. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/950, ako prípad hodný OZ  

13. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/951, ako prípad hodný OZ 

14. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 17115/952 a časť pozemku parc. č. 6192/3, ako prípad 

hodný OZ 

15. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu 

16. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2020 
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17. Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 v Bratislave za 

rok 2020 

18. Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020 

19. Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby za rok 2020 

20. Návrh stanoviska MZ k návrhu dodatku Štatútu HM SR - sociálne veci 

21. Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ 

a s majetkom zvereným do správy MČ 

22. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača 

23. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o organizácii miestneho referenda 

24. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ 

25. Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom v MČ 

26. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021 

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

28. Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 - informácia 

29. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača 

za rok 2020 

b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020 

30. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 

2023-2024 

31. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z IROP - ZŠ Plickova 

32. Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2020 

33. Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu 

funkcií verejných funkcionárov MZ 

34. Správa o výsledku kontroly prijímania detí v školskom roku 2020/2021 do základných škôl 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača 

35. Správa o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti 

Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019 

36. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 

37. Informácia o vybavení interpelácií 

38. Interpelácie 

39. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

40. 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. 

 

11 prítomných - uznášania schopné  
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Hlasovanie č. 1       UZN 388/29/06/21/P 

  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o možnosť vystúpenia 

spoločnosti ErasData-Pro, s.r.o. k prezentácii „Inteligentého mestkého úradu“ 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, navrhol o uvedenom diskutovať 

v bode rôzne, alebo dať o uvedenom novom bode hlasovať v procesnom návrhu.  

 

Hlasovanie č. 2, procesný návrh p. Polakoviča k doplneniu programu, ako bod 3a)  

Doplnenie programu MZ o bod 3a - Prezentácia spoločnosti ErasData-Pro s.r.o.: Koncept 

„Inteligentného mestského úradu“ 

 

Hlasovanie č. 2      Uznesenie nebolo prijaté  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 5 1 4 1 

 

 

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: Ing. Miloslav Jošt, Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Róbert Pajdlhauser, PhDr. Ján Polakovič 

 

 

Hlasovanie č. 3        UZN 389/29/06/21/P  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 
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3.  Informácia o kontrole plnenia uznesení  

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

B. konštatuje, že 

 

1. uznesenia č. 366/04/05/21/P, 367/04/05/21/P, 368/04/05/21/P, 369/04/05/21/P, 

370/04/05/21/P, 371/04/05/21/P, 372/04/05/21/P, 373/04/05/21/P, 374/04/05/21/P, 

375/04/05/21/P, 376/04/05/21/P, 377/04/05/21/P, 378/04/05/21/P, 379/04/05/21/P, 

380/04/05/21/P, 381/04/05/21/P, 386/25/05/21/P sú splnené, 

 

2. uznesenie č. 387/25/05/21/P je v plnení. 

  

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva č. 354/30/03/21/P, 

337/09/02/21/P, 304/15/12/20/P, 317/15/12/20/P sú splnené, 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č.351/30/03/21/P, 

359/30/03/21/P, 

361/30/03/21/P,334/09/02/21/P,336/09/02/21/P,342/09/02/21/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. 

 

 

 

UZN 390/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

4.     Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021 

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

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

ohľadne mechanizmu odhŕňania snehu.  

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

sleduje nepretržite situáciu ohľadne počasia a sú v teréne aj v noci a majú nonstop 

pohotovosť, keď je to nutné.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie  

informáciu o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby počas sezóny 2020/2021 
 

UZN 391/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

5.  Návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby  

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

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

 

Diskusia: 

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, informoval, že v máji bola 

 prijatá novela zákona na úseku priestupkov, kde obce získali väčšie kompetencie pri 

 pokutovaní za nesprávne parkovanie, čo by mohlo byť príjmom MZ. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že keďže sa nezmenil 

štatút HM SR, tak príjem z pokút je stále príjmom iba pre HM SR.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský 

parkovací systém, spol. s r.o., mestskou časťou Bratislava-Rača a Hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou v predloženom znení. 

 

 



6/29 

 

UZN 392/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 9 1 1 0 

 

6.  Návrh stanoviska MZ k návrhu novely VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území HM SR, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 6/2020 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

pripomienkami:  

1. K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram zavádzania triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo 

predvídateľný záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským častiam. 

2. K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie súčasného textu so zdôraznením 

tejto povinnosti pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

3. K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom na potrebu dezinfekcie aj 

nádob na plastový odpad či ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu 

dochádza k vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného odpadu do nádob na 

papierový, plastový či iný odpad. 

4. K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného znenia znením uvedenom v 

Dôvodovej správe: „určené projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 

vlastníka pozemku alebo v prípade budovania stojiska podlieha umiestnenie ohláseniu 

drobnej stavby na stavebnom úrade.“ 

5. K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia 

sa v systéme zberu vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom na skorší 

nástup teplejších dní môže dôjsť k užívaniu nehnuteľnosti skôr ako minimálne 

požadovaných 90 dní. Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť obnoviť zvoz 

odpadu skôr ako po uplynutí minimálne 90 dní. 

6. K bodu 33. žiadame: 

- v odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či veľkosť nádob s bodom 25. 

tak, aby bol formát podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou, 



7/29 

 

- v odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých intervalov bez ohľadu na mesiac 

vzhľadom na celoročnú dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný interval 

na základe mesiacov apríl až september, 

- v odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol vyhradený priestor mimo 

priameho slnečného žiarenia, aby sa k nádobe nedostali hlodanvce, iné živočíchy a 

hmyz vzhľadom na to, že veľké množstvo existujúcich kontajnerových stojísk tieto 

podmienky nespĺňa nie je možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany 

všetkých správcov predmetných stojísk. Navrhujeme namiesto toho zakúpenie takých 

nádob, ktoré eliminujú potrebu splniť vyššie uvedené podmienky, 

- v odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných kompostovateľných 

vreciek. Zo súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento počet vreciek stačiť 

pre potreby bežnej rodinnej jednotky, prípadne ako tento počet súvisí s objemom 

nádob požadovaných v odseku (4). 

 

 

UZN 393/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

7.  Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Rača v lokalite nad 

Slovenskou Grafiou 

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

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

 

Diskusia: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, či je názov správne napísaný, či 

by to nemalo byť nemeckým pravopisom.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol, aby za názvom 

bol v zátvorke uvedený aj nemecký názov.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že názov je takto to na 

slovenských mapách a názov musí byť jasne stanovený bez zátvoriek.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol, aby názov bol 

uvedený bez slova „Ulica“.  

JUDr. Renáta Korduliaková, vedúca kancelárie starostu MČ Bratislava-Rača, 

upozornila, že takto to je stanovené v pravidlách vydaných HM SR.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

pomenovanie ulice v lokalite nad Slovenskou Grafiou vybudovanej na parc. č. 19025/4, 

19025/6, 19034/22, 19034/41, 9200/11, 19032/41, 19032/73 evidované na LV 1929, k.ú. 

Rača v mestskej časti Bratislava – Rača názvom: 
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„Ulica pod Vajspetrom“ 

 

 

UZN 394/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

8.  Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6, k.ú. 

Rača, nad ulicou Pekná cesta, formou obchodnej verejnej súťaže  

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3 a 19046/6, zapísaných na 

LV č. 1 v k.ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) 

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

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník za týchto podmienok: 

- minimálna cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok 

- doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou min. 6 mesiacov 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia, bez možnosti výstavby podzemných 

a nadzemných stavieb 

 

 

UZN 395/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 1 0 0 

 

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

6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika) 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov, č. m. 202 – 210 a 212 o celkovej výmere 127,55 m2 na 

2. nadzemnom podlaží, v trakte A Zdravotného strediska 6, 831 06 Bratislava-Rača pre 

PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, so sídlom Ružová dolina 21, Bratislava 821 

09, IČO: 31 392 946, 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 

pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, ktorý má záujem dlhodobo pôsobiť 

v mestskej časti, a zachovanie kontinuity poskytovania plnohodnotnej zdravotnej 

starostlivosti pacientom a návštevníkom zdravotného strediska Tbiliská 6 v oblasti 

rádiodiagnostiky – RTG, sonograf, denzitometria časti za týchto podmienok: 

-   cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,- EUR/m2/rok, 

-   cena nájmu spoločných priestorov: vo výške 44,- EUR/m2/rok, 

-   výmera nebytových priestorov: spolu 107,30 m2,  

-   výmera spoločných priestorov: 20,25 m2,  

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

priestorov, 

-   doba nájmu: neurčitá, 

- účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky, RTG 

pracovisko, USG, denzitometria. 

 

 

UZN 396/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

 

10.  Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, ul. 

Barónka č. 3, pre Mestskú políciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 
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       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

 

prenájom nebytových priestorov, miestnosti o výmere 35,1 m2 nachádzajúcej sa na 3. 

nadzemnom podlaží, s oprávnením využívať spoločné priestory - WC na 2. a 3. 

nadzemnom podlaží a kuchynku na 1. nadzemnom podlaží Nemeckého kultúrneho domu, 

stavba so súpisným číslom 7441, ul. Barónka č. 3, 831 06 Bratislava, zapísaná na LV č. 

4567, postavená na pozemku parc. č. 1531/12, zapísaný na LV č. 1628, k.ú. Rača, pre 

Mestskú políciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Gunduličova 10, 811 

05 Bratislava 1, za účelom zriadenia kancelárie okrskárov a preventistov Mestskej polície 

Hl. mesta SR Bratislava, 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 väčšej bezpečnosti pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača 

a rýchlejšieho riešenia podnetov a priestupkov v mestskej časti Bratislava-Rača za týchto 

podmienok: 

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

- účel nájmu: kancelária okrskárov a preventistov Mestskej polície Hl. mesta SR 

Bratislava, 

- doba nájmu: neurčitá, 

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

priestorov vo výške 360,- EUR/rok. 

 

UZN 397/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

11.  Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/949 a podielu o veľkosti 

1/24 na pozemku parc. č. 17115/924, 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 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

neschvaľuje  
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prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/949, vo výmere 202 m2 a podiel 

o veľkosti 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924, cez ktorý je prístup k pozemku parc. č. 

17115/949 o celkovej výmere 785 m2 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 

32,70 m2), oba zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača, pre P. D., XXXX, XXXX, 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. 

 

 

UZN 398/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 0 2 1 

 

12.  Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/950, 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 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

neschvaľuje 

 prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/950, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. 

Rača pre užívateľa P. H., XXXX, XXXX, 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. 

 

UZN 399/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

13.  Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/951, 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: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, že v tejto oblasti je viacero 

problémov, hlavne čierne stavby s čím sa treba komplexne.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, že MČ mapuje tieto nelegálne 

stavby, ktorých je okolo 500 v tejto oblasti, čo je procesne veľmi náročné riešiť. Viacerí 

občania už dostali výzvy, v prvom rade tí, ktorí nemajú vzťah k pozemku, v druhom rade 

tí, ktorí majú stavbu v rozpore s územným plánom a v treťom rade tí, ktorí majú stavbu 

v súlade s územným plánom. 

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

neschvaľuje 

 prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/951, zapísaného na LV č. 1 pre k.ú. 

Rača pre užívateľa J. R., XXXX, XXXX, 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. 

  

UZN 400/29/06/21/P  

 

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

14.  Návrh na prenájom pozemku parc.č. 17115/952 a časť pozemku parc.č. 6192/3, ako 

prípad hodný OZ 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

neschvaľuje 

  

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/952 a časti pozemku registra C KN parc. 

č. 6192/3 o výmere 100 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača pre užívateľku I. R., XXXX, 
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XXXX, 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. 

 

UZN 401/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

 

15.  Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu  

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

pridelenie obecného nájomného bytu na dobu určitú 1 rok  od 01.08.2021 do 

31.07.2022 vrátane: 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

  Zuzane Haviarovej             s počtom bodov 99 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje     

byt druhému žiadateľovi v poradí: 

         Jaroslavovi Salayovi          s počtom bodov  77 

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

prideľuje byt tretiemu žiadateľovi v poradí 

        Vendelínovi Veselskému          s počtom bodov  72 

 

 

UZN 402/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

16.  Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 

2020 

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



14/29 

 

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

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

predkladaný materiál je veľmi dôležitý a je veľké plus pre MČ. Je veľmi hrdá, že ho MČ 

má. Taktiež na komisii bolo vyslovené veľké poďakovanie oddeleniu pre sociálne veci 

počas posledného roka.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za 

rok 2020  

UZN 403/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

17.  Výročná správa o činnosti a hospodárení Denného stacionára na Plickovej 18 

v Bratislave 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

Výročnú správu o činnosti a hospodárení Denného stacionára pre seniorov na Plickovej 

18 v Bratislave za rok 2020 v predloženom znení 

 

UZN 404/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 
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12 12 0 0 0 

 

18.  Výročná správa o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

Výročnú správu o činnosti a hospodárení Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa na Tbiliskej 2 v Bratislave za rok 2020 v predloženom znení 

 

UZN 405/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

19.  Výročná správa o činnosti a hospodárení domácej opatrovateľskej služby 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

Výročnú správu o činnosti a hospodárení  domácej opatrovateľskej služby za rok 2020 

v predloženom znení 

 

UZN 406/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 20 
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 0 1 

 

20.  Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za č. 

30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)  

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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

stanovisko MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za č. 30 sa vkladajú nové čl. 

31 až 32i) s pripomienkou: 

Do čl. 32a písm. f) bod 3 doplniť text „terénnej sociálnej služby krízovej intervencie“ 

 

 

UZN 407/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

21.  Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 – Zásady hospodárenia s vlastným 

majetkom MČ a s majetkom zvereným do správy MČ 

 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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

     

schvaľuje 
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 Dodatok č. 1 k smernici č. 19/2020 „Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej 

časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača“ 

po vypustení znenia odseku (2) Článku 1 predloženého návrhu s účinnosťou od 

01.07.2021. 

 

UZN 408/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 22 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

22.  Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-

Rača 

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

Materiál uviedol JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

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

názvy komisií sa rok pred koncom volebného obdobia nemenili, pretože komisie vznikajú 

voľbou nového starostu. Osobne má za to, že toto by sa mohlo riešiť v ďalšom 

zastupiteľstve a navrhuje o uvedenom bode nehlasovať.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, ak by to malo byť 

komplikované, uvedený materiál stiahne, resp. príde k úprave znenia uznesenia.  

Poslanecký návrh JUDr. Mariána Vulgana. Autoremedúrou upravil znenie uznesenia, a to 

vypustením znenia ods. 2 v Článku 1 predloženého návrhu. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača v 

 predloženom znení 

 

UZN 409/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 23 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 11 0 1 0 

 

23.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o 

organizácii miestneho referenda  
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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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o organizácii 

miestneho referenda v predloženom znení 

 

UZN 410/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 24 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 12 0 0 0 

 

24.  Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

MČ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 

.../2021 z 29. júna 2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území 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: 

V diskusii vystúpili:  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, požiadal návrhovú 

komisiu, aby ako prvé dala hlasovať o alternatíve č. 2, pretože práve táto alternatíva mení 

harmonogram otváracích hodín. Je za to, aby sa prevádzkové hodiny predĺžili 

a prevádzky mohli fungovať v rozšírenom režime.  

 

Hlasovanie č. 25 – procesný návrh p. Pajdlhausera o hlasovaní alternatívy č. 2 ako prvej 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 8 0 3 1 

 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, je za to, aby 

predĺžený režim otváracích hodín bol iba v letných mesiacoch.  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež rozumie dôvodu 

predĺženia otváracích hodín a vidí potrebu pomôcť prevádzkam v gastropriemysle, ale 

otázka je dokedy budú hodiny predĺžené. Čiže dokedy bude nové znenie VZN platiť.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa, že aj naďalej budú 

povinní prevádzkovatelia zariadení dodržiavať nočný kľud. Ak by bol problém,  uvedené 

VZN sa zmení.  
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Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prikláňa sa k návrhu p. Pajdlhausera, je 

potrebné dať gastro prevádzkam sa nadýchnuť a schváliť pre nich predĺženie otváracích 

hodín.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, na komisii bol uvedený bod 

prerokovaný a záver nebol jednoznačný. Dáva na zváženie uvedený materiál stiahnuť.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, doplnil, že 

najspornejšia bola diskusia o predĺžení otváracích hodín terás, ktorá z uvedeného 

materiálu bola stiahnutá. Ostali tam iba otváracie hodiny podniku ako takého.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nevidí dôvod stiahnutia uvedeného 

bodu, keďže situácia o mesiac môže byť zase iná.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

 MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača 

po úprave Čl. 3, ods. 1, písm. a) predloženého návrhu takto: 

- pôvodné znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až 

štvrtok, v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.“, 

- nové znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, 

v čase od 08.00 hod. do 23.00 hod.“. 

 

  

UZN 411/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 26 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 1 2 0 

 

 

25.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021, 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom v 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: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nevie celkom odlíšiť, že prečo 

stánok, ktorý je na vinobraní sa neriadi týmto VZN ale iným VZN a že niekto, kto má 

stánok na vinobraní by sa mal riadiť týmto VZN.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že príležitostné trhy sa 

riadia samostatným VZN (trhovým poriadkom). 
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PhDr. Jan Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje, aby sa dve 

samostatné VZN spojili do jedného VZN. 

JUDr. Renáta Korduliaková, vedúca kancelárie starostu, uviedla, že ide o 2 rozdielne 

veci, pričom by sa musel zrušiť trhový poriadok, čo je neštandardné. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že trhový poriadok pre 

príležitostné trhy je menej prísny. 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nie je úplne jasné, ktoré VZN sa 

na koho vzťahuje a vo VZN by to malo byť jasne stanovené. 

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nemenil by uvedené znenie VZN, 

pretože vinári by v tom prípade mali problém a VZN by sa muselo meniť. 

 

  

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

       schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021, ktorým sa 

upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom 

v mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

   

UZN 412/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 27 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 9 0 2 0 
 

 

 

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

k 31.03.2021 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  
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UZN 413/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 28 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

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

 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:  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, autoremedúrou navrhol presun 

kapitálových výdavkov vo výške 4.000,- Eur z podprogramu 8.3. (Základné školy - 

transfer) a vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 8.5. (Stravovanie v jedálňach ZŠ - 713 

zakúpenie zariadení transfer) do podprogramu 8.2. (Materské školy -  dopadová plocha 

MŠ Plickova/MŠ Tbiliská).  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

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

príjmov rozpočtu je 17.702.773,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.702.773,- Eur. 

 

 

UZN 414/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 29 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

28.  Výročná správa spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 - informácia 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 
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       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

 

  Výročnú správu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2020 v predloženom znení 

 

UZN 415/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 30 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

29.  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

 a) Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti 

Bratislava-Rača za rok 2020 

 b) Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.1.2020 

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

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestny kontrolór MČ Bratislava-Rača a Ing. 

Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za 

  rok 2020 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej 

  závierky k 31.12.2020 mestskej časti Bratislava-Rača 

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-

  Rača za rok 2020 bez výhrad 

d) schvaľuje: 

1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 1.509.045,94 

   Eur zistený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.  

   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa upravuje o 

   nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 419.020,26 Eur na upravený 

   prebytok 1.090.025,68 Eur, 

2. záporný zostatok z finančných operácií vo výške 957.872,54 Eur zistený 

   podľa §10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových  

   pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   v znení neskorších predpisov, finančné vysporiadať  prebytkom bežného 

   a kapitálového hospodárenia. 
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3. prerozdelenie konečného prebytku hospodárenia v sume 132.153,14 Eur 

   stanoveného podľa bodov 1 a 2 nasledovne: 

3.1. do rezervného fondu vo výške 105.275,09 Eur; 

3.2. do fondu rozvoje Rače v sume 26.878,05 Eur. 

 

 

UZN 416/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 31 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

30.  Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 

a obdobie 2023-2024 

 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. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

 

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a 

obdobie 2023-2024 v predloženom znení 

 

UZN 417/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 32 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

31.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP z IROP – ZŠ Plickova 

 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: 

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

materiál a navrhuje ho schváliť.  

 

 



24/29 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom 

realizácie projektu Rozšírenie kapacít základných škôl v mestskej časti 

Bratislava-Rača, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR 

Bratislavy a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti Bratislava-Rača a ktorého žiadané celkové oprávnené výdavky 

sú 3 000 000,00 EUR, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 150 000,00 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur), 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

UZN 418/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 33 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

32.  Návrh na udelenie 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: 

V diskusii vystúpili: 

Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, že jeho návrh na 

ocenenie bol zamietnutý s odôvodnením, že bude klasifikovaný ako iné ocenenie. Chce 

sa informovať, ako to bolo myslené.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že uvedený človek 

bude ocenený iným honorom, vyšším, ako ocenenie Račianske srdce. Ešte ale nie je jasné 

akým spôsobom to bude.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nesúhlasí s názorom p. 

Pajdlhausera a je za to, aby uvedený nominant bol ocenený aj keď iným honorom, ale čím 

skôr.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, chce aby uvedené ocenenie malo 

hlbší zmysel a pouvažuje, ktoré by bolo najvhodnejšie.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
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      schvaľuje 

 

 udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020 nasledovným právnickým a fyzickým 

osobám: 

Rodinné centrum Ráčik  

Ing. Tatiana Balacenková 

Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D   

OZ H&T Dance Company   

MUDr. Iva Petríková  

Mgr. Zdenka Polakovičová  

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2020 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava. 

 

UZN 419/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 34 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

33.  Ústna správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlúčiteľnosť 

výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      berie na vedomie 

 

ústnu správu o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu 

funkcií verejných funkcionárov MZ 

 

UZN 420/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 35 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

34.  Správa o výsledku kontroly prijímania detí v školskom roku 2020/2021 do 

základných škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača 
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 Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestny kontrolór MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, upresnil proces prijímania detí 

v nasledujúcom školskom roku v základných aj v materských školách.  

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

boli poslanci aj v rade školy, ktorá rozhoduje o prijímaní detí do škôl a škôlok.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že to nie je možné. 

Ubezpečuje, že všetky riaditeľky sa snažia nájsť objektívne riešenia pre prijímanie detí 

do ZŠ a MŠ.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly prijímania detí v školskom roku 2020/2021 do základných 

škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača. 

 

UZN 421/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 36 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

35.  Správa o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri 

uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019 

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

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestny kontrolór MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o možnosť a termín 

pozrieť sa na uvedenú kontrolu bližšie.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      berie na vedomie 
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Správu o výsledku kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri 

uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach 

mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019. 

 

 

UZN 422/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 37 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

36.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 

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

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestny kontrolór MČ Bratislava-Rača. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. 

polrok 2021 

II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2021 

III. berie na vedomie 

 

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných 

z bežných a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020 ako 

bod č.3 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021 

uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.327/15/12/20/P zo dňa 15.12.2020 bude 

predložená MZ MČ Bratislava-Rača v II. polroku 2021. 

 

UZN 423/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 38 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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37.  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. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.  prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 04.05.2021 

 

UZN 424/29/06/21/P  

Hlasovanie č. 39 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10 0 0 1 

 

38.  Interpelácie  

Boli podané interpelácie od:  

Robert Hammer 

 

 

39.  Rôzne:  

 

Do diskusie sa prihlásili poslanci a vicestarosta :    

 

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

v Krasňanoch na úprave parkovania zo strany HM idú dosť pomaly. Stáva sa, že príde 

pokyn na vyprázdnenie ulice a týždeň sa na nej nič nerobí. 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol mimoriadnu 

odmeny miestnej kontrolórke s úpravou rozpočtu do najbližšieho zasadnutia MZ. 

Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v akom štádiu sú návrhy na 

vyriešenie sporu medzi hasičmi a vojakmi a čo je s pokazeným autom, ktoré je už dlhšie 

v servise. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, informoval, že pri oprave auta je 

problém s čakaním na súčiastku, pričom podotkol, že auto patrí MČ. Ďalej uviedol, že na 

zrušenie zmluvy s ZVV je potrebných 9 hlasov poslancov, ktoré zatiaľ nie sú. 

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, sa informoval na KS 

Žarnovická. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, informoval, že v spolupráci 

s MIB-om je vyhlásená architektonická súťaž na rekonštrukciu alebo zbúranie 

a postavenie novej budovy na ďalšie využitie KS. 
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Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, z pohľadu cyklistu sa mu páči 

riešenie mestských lesov na ceste okolo farmy p. Hammera. Na Alstrovej ul. (Vtáčiková) 

boli osadené 2 nové retardéry, ktoré sú pre cyklistov nebezpečné. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, čo sa týka povrchov ciest tak 

problém je v tom, že je potrebný súhlas vlastníkov. 

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, či by sa dalo dať výstražnú svetelnú 

signalizáciu z dôvodu vzniku veľmi nebezpečných situácií, ďalej požiadal o informáciu, 

či bude v tomto roku v nejakej podobe vinobranie.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, že viac sa osvedčil retardér na 

cestách. Pripravujú sa Dni burčáku (Komorné vinobranie) počas 2. septembrového 

víkendu. 

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, informoval, že kedysi 

ohľadom retardérov došlo zamietavé stanovisko zo strany polície, ale pripravíme novú 

žiadosť o stanovisko.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, či nedošlo pri ZS 

v Krasňanoch k nejakému kompromisu ohľadom parkovania pre obslužný personál 

a zákazníkov aspoň počas pracovnej doby (aspoň 2 miesta). Pri MŠ Gelnická rovnako 

navrhuje dať vástaržnú tabuľu na zabezpečenie bezpečnosti detí pred autami. Pri návrhu 

odmeny pre MK nech špecifikované, za čo konkrétne odmena navyše je navrhnutá (robota 

navyše, pridaná hodnota), pretože dobre odvedená robota je štandard. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, občania s trvalým pobytom v BA 

si môžu zakúpiť za 10 € kartu na 2 hodinové parkovanie denne. 

 

 

40.  Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

 

V Bratislave, 29.06.2021, zapísala: PhDr. Lucia Hilka Majkova 

 

 

 

 

               PhDr. Ján Polakovič                        Mgr. Michal Drotován 

 

                       overovateľ        starosta  

 

 

      Ing. Róbert Pajdlhauser      Ing. Peter Semanco 

                      overovateľ                  prednosta 


