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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 28.09.2021 

uznesenie č. 425-443 

 

 

 

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 

Ing. Miloslav Jošt 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

PhDr. Ján Polakovič 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

Dominik Vrba  

Ivan Vrana  

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Monika Luknárová 

JUDr. Marián Vulgan 

Robert Hammer 

Ing. Ján Lipiansky 

 

 

Predložený program 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

4. Poslanecký návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“ 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ 

(Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava) 

6. Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion 

s. r. o.) 

7. Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.) 

8. Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, 

s. r. o.) 

9. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, 

zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 

1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

10. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

11. Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ 

12. Návrh VZN o ochrane nefajčiarov  

13. Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území MČ 
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14. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 

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

16. Poslanecký návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2020 

17. Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Rača 

18. Správa o výsledku kontroly platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov v 

mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie 

19. Informácia o vybavení interpelácií 

20. Interpelácie 

21. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

22. 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  

 

Hlasovanie č. 1       UZN 425/28/09/21/P 

  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

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

materiálu k parkovacej politike hneď na úvod zastupiteľstva, nakoľko k tomuto bodu bude 

vystúpenie zástupcov občanov. 

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

o vysvetlenie akým procesom sa ide meniť prijaté VZN HM SR, keďže z HM nie je zaslaný 

žiaden materiál k pripomienkovaniu tohto VZN, ku ktorému by sme sa mohli vyjadriť. Bude 

hlasovať proti, keďže nejde o štandardný postup. 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, je to štandardný postup v zmysle 

rokovacieho poriadku, materiál bol prerokovaný aj na komisii ŽP, má pocit, že je to téma ktorá 

dlhodobo v Rači rezonuje a bude potrebné uvedené VZN meniť a otvoriť, rovnako ako aj štatút. 

Súčasne akceptuje názor pani Antalovej, že bude hlasovať proti. Nastala ale situácia kde došlo 

k zmene v prerozdelení zón na podnet obyvateľov a z tohto dôvodu predkladá uvedený materiál. 

Podľa jeho názoru, MČ Rača môže navrhnúť mestu, že si želá iné prerozdelenie zón. A pevne 

verí, že magistrát bude partnerom v uvedenej parkovacej politike a bude zmeny rešpektovať.  

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, štatút a VZN HM SR 

sa mení v mestskom zastupiteľstve, štatút sa mení procesom, kde sa vyjadrujú všetky MČ 

Bratislavy, ktorý trvá niekoľko mesiacov. 
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PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nesúhlasí, pretože primátor na 

stretnutí povedal, že zóny si môžeme určiť podľa vlastného uváženia a takisto v dodatku štatútu 

HM v oblasti miestneho parkovania, mestská časť rozhoduje o tom, či chceme alebo nechceme 

zóny. Uvedomuje si, že v minulosti bolo prijaté VZN MČ, kde sú uvedené tieto zóny a že na MZ 

to prešlo, situácia sa ale zmenila aj na popud obyvateľov Rače. Rozdelenie MČ na sedem zón nie 

je správne, podľa štatútu môžeme navrhnúť mestu, že to chceme urobiť inak a verí, že magistrát 

nám bude partnerom a je presvedčený, že magistrát s týmto návrhom bude súhlasiť a bude ho 

rešpektovať. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol k predloženému materiálu p. 

Polakoviča svoj názor, že celý materiál ktorý je predložený je nevykonateľný, pretože meniť 

VZN a štatút je možné iba na základe pripomienkovania rovnako ako existujúce VZN vrátane 

dodatku, ktoré prešli na MZ MČ pripomienkovaním a za schválenie VZN v HM meste hlasovali 

obidvaja poslanci za našu MČ. Upustenie od poplatku súčasne platné VZN neumožňuje, 

umožňuje vrátiť poplatok a to je diskusia, ktorú sme chceli otvoriť na najbližších komisiách. 

Materiál je nevykonateľný. Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa nehlasovalo za uvedený bod, pretože 

je zmätočný. 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nesúhlasí, bod 1 je deklaratívne 

vyhlásenie, pri 1. otvorení VZN bude mať HM mandát Rače na úpravu VZN, nemáme záujem 

o to, aby Rača mala 7 zón, pokiaľ ide o odpustenie poplatku, bod 2 materiálu o tom hovorí. 

 

Hlasovanie č. 2, návrh PhDr. Jána Polakoviča k doplneniu programu, ako bod 3a)  

Doplnenie programu MZ o bod 3a: 

Návrh 

1. na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky, kde po spustení ma byť Rača rozdelená 

na sedem zón.  

2. na zavedenie pilotnej fázy v trvaní 15 mesiacov bez poplatku za rezidentské karty, pre 

obyvateľov Rače a to formou odpustenia tohto poplatku zo strany Rače a zároveň žiadosťou na 

magistrát o rovnaký postup z ich strany. 

 

Hlasovanie č. 2      Uznesenie nebolo prijaté  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 6 1 2 2 

 

 

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. Milada Dobrotková, MPH, Dominik Vrba  

overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Róbert Pajdlhauser, Ivan Vrana  

 

Hlasovanie č. 3        UZN 426/28/09/21/P  
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 8 0 0 3 

 

 

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, pani poslankyňa  Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

B. konštatuje, že 

 

1. uznesenia č. 392/29/06/21/P, 393/29/06/21/P, 394/29/06/21/P, 395/29/06/21/P, 

396/29/06/21/P, 397/29/06/21/P, 402/29/06/21/P, 403/29/06/21/P, 407/29/06/21/P, 

408/29/06/21/P, 409/29/06/21/P, 410/29/06/21/P, 411/29/06/21P, 412/29/06/21/P, 

414/29/06/21/P, 416/29/06/21/P, 419/29/06/21/P sú splnené, 

 

2. uznesenie č. 417/29/06/21/P, 418/29/06/21/P, 423/29/06/21/P sú v plnení. 

  

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 387/25/05/21/P, 

334/09/02/21/P, 87/18/06/19/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, 336/09/02/21/P, 342/09/02/21/P, 327/15/12/20/P,  

269/14/07/20/P v časti A, 100/18/06/19/P sú v plnení. 

 

UZN 427/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 
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4.     Poslanecký návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“ 

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

Materiál uviedol JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyslovil názor, že 

Račianske srdce je dobrý projekt a určite ho podporí.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, oceňuje, že sa zaradilo ocenenie 

aj pre ocenených in memoriam.   

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje  

 

štatút ocenenia „RAČIANSKE SRDCE“ v predloženom znení 
 

UZN 428/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

5.  Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný 

OZ (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava) 

 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 uviedol, že z dôvodu konfliktu záujmov sa nezúčastní hlasovania. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 44,37 m2 nachádzajúcich sa v 

budove na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava-Rača, pre organizačnú jednotku 

združenia Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava, Sadmelijská 1, 

Bratislava - mestská časť Rača, 83106, IČO: 31793240, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu zriadenia klubovne pre prácu s deťmi a mládežou, s 
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cieľom rozvoja ich osobnosti, prípravy na plnohodnotný život, rozvoj ich vedomostí, 

schopností a postojov v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej oblasti, budovanie 

kladných charakterových vlastností mladých ľudí a pozitívneho postoja k životu, za 

týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/ rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- účel nájmu: klubovňa a sklad materiálu a vybavenia pre činnosť združenia Slovenský 

skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava, 

- výmera: 44,37 m2, 

- doba nájmu: neurčitá. 

UZN 429/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10  0 0 1 

 

 

6.  Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ 

(MediMotion s. r. o.)  

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Dominik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

postúpenie práv a povinnosti vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 

8/2017 zo dňa 01.03.2017, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov na 1. 

nadzemnom podlaží Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava o 

celkovej výmere 73,15 m2, a zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 69/2017 zo 

dňa 27.10.2017, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov na 2. nadzemnom 

podlaží zdravotného strediska Tbiliskej ul. č. 6 831 06 Bratislava o celkovej výmere 57,64 

m2, uzatvorených medzi MČ Bratislava-Rača a MediMotion s. r. o., Stromová 15, 

Dunajská Lužná 900 42, IČO: 44 191 901, ako nájomcom uvedených nebytových 

priestorov, z nájomcu MediMotion s. r. o., Stromová 15, Dunajská Lužná 900 42, IČO: 

44 191 901, na budúceho nájomcu Podotech s. r. o. Jánošíkova 7/B, Senec 903 01, IČO: 

45 591 041, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

poskytovania zdravotnej starostlivosti – prevádzkovanie výdajne ortopedicko-

protetických zdravotníckych pomôcok za účelom poskytovania lekárskej starostlivosti vo 

výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výroby a opravy 

ortopedickej obuvi a protetických výrobkov a prevádzkovania ortopedickej ambulancie. 

Ostatné podmienky nájomných zmlúv zostávajú nezmenené. 

UZN 430/28/09/21/P  



7/17 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

7.  Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ 

(SALVUS s.r.o.) 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 so spevnenou 

plochou, na ul. Barónka č. 3, zapísaný na LV č. 1628 pre SALVUS s.r.o., Narcisova 5, 

Bratislava 821 01, IČO: 31 391 303, 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 vykonávania diagnostických testov umožňujúcich priamo detekovať antigény 

ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a prevádzkovanie 

mobilného odberného miesta za týchto podmienok: 

- výška nájomného: 118,05 EUR/mesiac, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu (elektrina), 

- mesačná fakturácia, 

- nájom na dobu určitú do 31.12.2021, 

- uzavretie prevádzky počas kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou. 

   

UZN 431/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

8.  Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS 

DENTAL, s. r. o.)  

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
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Návrhová komisia, pán poslanec Dominik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov zubnej ambulancie o výmere spolu 56,34 

m2 nachádzajúcich sa na 1. poschodí Zdravotného strediska Hubeného 2, 831 54 

Bratislava-Rača pre SALUS DENTAL, s. r. o., Stropkovská 3, Bratislava 821 03, IČO: 

46 291 334, 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 zdravotnej starostlivosti v zubnej 

ambulancii pacientom a návštevníkom zdravotného strediska Hubeného 2 za týchto 

podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 47,- EUR/m2/rok, 

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

priestorov, 

-  výmera: 56,34 m2,  

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: prevádzkovanie zubnej ambulancie. 

 

UZN 432/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

9.  Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, 

k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 

17332/75 o veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 

písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

 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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

prevod pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača, vo 

výmere 16 m2, a podiel na priľahlom pozemku registra C KN, parc. č. 17332/75 o 

veľkosti 1/16, cez ktorý je prístup ku garáži, o celkovej výmere 180 m2, výmera 
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pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 11,25 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom 4 118,- EUR v prospech p. Ing. Petra Petrželu, 

bytom Somorova Ves 310, 972 25 Diviaky nad Nitricou, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) 

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

podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemkov bez právneho vzťahu 

najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy, 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.11.2021, 

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

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2021, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

 

UZN 433/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

10.  Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku či je možné 

nastaviť fungovanie školského klubu na ZŠ Tbiliská plnohodnotne.  

Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD., vedúci školského úradu, uviedol, že v bežnom režime 

mimo pandemickej situácie býva režim plnohodnotný. Aj z tohto dôvodu prichádza 

k znižovaniu poplatku za školský klub. Vo výnimočnej pandemickej situácie nevie úrad 

zabezpečiť fungovanie plnohodnotne.    

 PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ocenil by, ak by sa hľadala 

možnosť ako túto situáciu vyriešiť, keďže nikto nevie ako dlho bude situácia okolo 

pandémie trvať. Je to veľký problém práve pre rodičov. Navrhuje zvolať stretnutie na 

úrovni riaditeliek a hľadať možnosti. MČ má najvyšší poplatok za školský klub, ale 

nefunguje plnohodnotne, s čím majú problém hlavne rodičia.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, ide o to, že keď sú 

žiaci iba štyria, tak učiteľka musí byť s nimi sólo, je nedostatočný počet učiteľov, ktorí tú 

družinu robia a z pandemických dôvodov nemôžu učitelia chodiť do všetkých tried 

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

vedúceho ŠÚ, aby stručne vysvetlil, čo je podstatou zmeny v tomto VZN. 

Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD., vedúci školského úradu, podrobne odprezentoval 

poslancom všetky zmeny ktoré sú zahrnuté v novom VZN. A bude hľadať riešenie 

situácie, aby prišlo k predĺženiu školského klubu.  

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, komu mi tie peniaze teraz zoberieme? 

ŠKD je platený práve z týchto peňazí a či nebudú tie peniaze chýbať a z čoho ich budeme 

platiť? Žiakov v ŠKD bude viacej, učiteľov bude treba viacej a kde ich zoberieme? 

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, všetci sme radi, že 

nezoberieme ľuďom z kapsy to, čo tam majú. Problém je ten, že učiteľov nebudeme 
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vedieť znížením sadzby zaplatiť a žiada p. Tótha, aby na niektorú komisiu pripravil 

analýzu výberu týchto poplatkov. 

 PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, máme jeden z najvyšších 

poplatkov ale tie služby sú neefektívne, deti nemajú školský klub (iba do tretej) a rodičia 

ich nemajú kam dať, kým sú v práci. 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, opak je 

pravdou, služby sú veľmi kvalitné a ak je nejaký organizačný problém v ZŠ Tbiliská tak 

je to skôr na diskusiu s p. riaditeľkou. 

 Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, riešime tu problém, 

ktorý sme nespôsobili my (pandémia a apod.), inde v Európe tieto problémy riešia 

systémovo zo strany štátu, kde štát vyčlenil prostriedky na dostatočný počet učiteľov. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec, Dominik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

 

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

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v predloženom znení s účinnosťou od 1. januára 2022. 

UZN 434/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

17.30 – vystúpenie obyvateľov 

 

 p. Peter Grossinger, prišiel prečítať vyhlásenie k výstavbe MŠ Tramín na Kadnárovej 

ulici. Obyvatelia z Kadnárovej 63, 65 a 67 protestujú a nesúhlasia s niektorými 

vyjadreniami, ktoré uvádza pán starosta. Odprezentoval to formou vyhlásenia, ktoré 

prijali na zhromaždení vlastníkov bytov.     

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, reagoval na vyhlásenie p. 

Grossingera a uviedol, že do projektu bola doplnený prejazd pre záchranné zložky, pre 

súkromné vozidlá účastníkov konania, tento návrh bol zástupcom účastníkov konania 

zaslaný, ktorí s tým súhlasili, MČ ďalej navrhla, že vybuduje 10 parkovacích miest 

v pešej dostupnosti od objektu, polovica miest bude prístupná 24 hodín pre parkovanie 

obyvateľov a polovica mimo prevádzky škôlky. Taktiež uviedol, že predložené 

vyhlásenie a obštrukcie blokujú realizáciu materskej škôlky, ktorá sa bude budovať 

o niekoľko mesiacov či rokov neskôr, ale budovať sa bude. 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že základom by malo 

byť aby sa uvedený problém vyriešil a to nie na sociálnych sieťach, ale nájsť riešenie pre 

spoločný cieľ čo je výstavba materskej škôlky.  

 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa snažil komunikovať 

s p. Grossingerom, hľadať riešenie, komunikácia funguje iba cez advokáta. Zámerom MČ 

je uprednostniť výstavbu MŠ ako riešiť parkovanie súkromných vozidiel. Stále je tu 
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priestor akceptovať ponuku MČ, je už na obyvateľov, či ju príjmu. Škôlku nie je možné 

zrealizovať čisto na pozemku kde stojí budova Tramínu. Opakovane požiadal p. 

Grossingera o prehodnotenie ich stanoviska. Veci sú zložité a chce hľadať riešenie.  

 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, pozorne si 

vypočula stanovisko obyvateľov z Kadnárovej ulice, viac krát tam od nich zaznelo, že sú 

porušované ich práva ako aj zákony. V uvedenom prípade nevidí zásadný problém, ale 

akceptuje to, že bude tam určitá miera nekonfortu. Taktiež vníma, že zo strany MČ bola 

a je vyvinutá snaha nájsť kompromis. Žiadne útoky zo strany MČ nevidela, či už na 

sociálnych sieťach alebo osobne. Situácia s kapacitami miest v predškolských 

zariadeniach je zlá a preto vníma hľadanie kompromisu ako jediné a najefektívnejšie 

riešenie. Aby boli zabezpečené potreby detí vzdelávania sa v predškolských zariadeniach.  

 Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval obyvateľom Kadnárovej 

ulice, že nabrali odvahu vystúpiť a objasniť problém z ich strany.  

 PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal p. Grossingera 

o zaslanie všetkých podkladov/spisu a navrhuje stretnutie na doriešenie situácie.  

 Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, položil opätovne otázku, či sú 

ochotní obyvatelia dotknutej oblasti vzdať sa parkoviska, aby sa mohla uvedená škôlka 

realizovať. V opačnom prípade to berie, že sú proti jej výstavbe. Iné vysvetlenie situácie 

nie je. Vidí to tak, že chcú zastaviť celý projekt škôlky.   

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

uvedenú diskusiu ukončiť a vec doriešiť na pracovnom stretnutí.    

 p. Marek Mihálik, taktiež sa za obyvateľov z Kadnárovej ulice vyjadril, ako oni vnímajú 

situáciu.    

 

 

11.  Návrh VZN o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ 

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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje  

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

núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom 

znení. 

 

UZN 435/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 8 0 1 0 
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12.  Návrh VZN o ochrane nefajčiarov 

 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 Dominik Vrba prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

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

nefajčiarov v predloženom znení. 

 

UZN 436/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 13 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 6 0 3 0 

 

 

13.  Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území MČ 

 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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

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

podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení. 

  

UZN 437/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 0 0 0 
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14.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 

 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 Domnik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie 

 

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

30.06.2021 v predloženom znení. 

 

UZN 438/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 8 0 0 1 

 

 

15.  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 Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prejavil rozhorčenie, že sa 

predkladá návrh na úpravu rozpočtu so zmenami bez toho aby bol odkomunikovaný na 

komisiách, na rade.  Tieto situácie vyvolávajú zbytočné spory a napätie.  

Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku ako bolo naložené 

s vyčlenením peňazí a realizáciou na projekty, ktoré predložil ich poslanecký klub.  

Ing. Peter Semanco, prednosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, kde a ako boli projekty 

zrealizované, resp. preložené na realizáciou do ďalšieho obdobia.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, odpovedal ohľadne 

realizácie projektu prestrešenia pódia v amfiteátri, podrobne vysvetlil, aký je tam 

skutkový stav.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež apeloval na to, aby sa začalo 

s rekonštrukciou strechy Koloničovej kúrie.  

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

a) úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 

18.232.680,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 18.232.680,- Eur, 

b) čerpanie Fondu rozvoja Rače z časti vytvorenej z príjmov z miestneho poplatku za 

rozvoj vo výške 230.000,- Eur na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie. 

 

UZN 439/28/09/21/P  

 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 6 0 3 0 

 

 

16.  Poslanecký návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-

Rača 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:  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, bol by rád, keby bolo presne 

špecifikované, za čo je uvedená odmena pre p. kontrolórku vo výške skoro 7.500 Eur.  

Odmeny sa dávajú za pridanú hodnotu, ktorý zamestnanec prinesie. Nemá problém 

uvedenú odmenu vyplatiť, ale musí vedieť, za čo je navrhovaná odmena. Chce aby sa 

uvedený bod prerokoval v komisiách. Za uvedený návrh hlasovať nebude.  

 Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, z jej pohľadu 

je práca kontrolóra náročná, s výsledkami pani kontrolórky je spokojná a žiada o podporu 

uvedeného materiálu. Ide v podstate o odmenu za roky 2019 a 2020, keďže za rok 2019 

odmena kontrolórke nebola vyplatená.  

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

uvedený návrh p. Tiňa podporiť. Osobne považuje predložený materiál za dôvodný a plne 

akceptovateľný. Ďalej uviedla, že pani kontrolórka je najlepším kontrolórom, ktorého 

mestská časť mala počas jej pôsobenia vo funkcii  poslanca.  

 Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, taktiež podporuje 

uvedený návrh a s prácou pani kontrolórky je mimoriadne spokojný. Vysoko si váži jej 

prácu. Počet kontrol a kvalita kontrol je vysoká, kde aj p. Polakovič požadoval niektoré 

kontroly „ad hoc“ mimo bežného postupu, čo sa kedysi v minulosti, keď to nebolo 

v kontrolnom pláne, nedialo. 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, že keď požiada o kontrolu 

určitých vecí, veď na to kontrolór tam je, nemá 500 € plat, je to zamestnanec na plný 

úväzok. Napr. kontrola vinobrania 2019, je ochotný ju rozporovať, pretože nebola 

správna  a objektívna.  

 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Dominik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. Jane Bezákovej odmenu za 

rok 2020 vo výške 25% z mesačného platu za každý mesiac roku 2020 za výkon funkcie 

miestneho kontrolóra, a to v sume 7.341,- Eur.  

UZN 440/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 8 1 0 0 

 

 

17.  Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača 

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

 

informáciu o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.07.2021 v predloženom znení. 

 

UZN 441/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 0 0 0 

 

 

18.  Správa o výsledku kontroly platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových 

priestorov v mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie 

 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 Dominik Vrba prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 
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       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

 

Správu o výsledku kontroly platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov 

v mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie. 
   

UZN 442/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 0 0 0 

 

 

19.  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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie  

 

Informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 29.06.2021 

 

UZN 443/28/09/21/P  

Hlasovanie č. 20 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 0 0 0 

 

 

20.  Interpelácie 

Boli podané interpelácie od:  

doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD. (2x) 

 

21.  Rôzne:  

Do diskusie sa prihlásili poslanci:     

 

Ivan Vrana poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil na doriešenie susedského 

sporu p. Rusinu a p. Henca. Vidí to tak, že stretnutie by mala vyvolať práve mestská časť.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal mestskú časť ústnou 

formou, aby vyvolala mediačné stretnutie oboch účastníkov sporu.  



17/17 

 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v lete dostal 

informáciu, že je vypísaná architektonická súťaž na kultúrne stredisko Žarnovická, nemá 

o nej žiadne informácie, ako je cieľ a náplň súťaže.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, všetky informácie sú uvedené na 

stránke MIB. Ide o medzinárodnú súťaž. Cieľom je rekonštrukcia budovy. Podmienky 

nastavovali odborní architekti.  

Dominik Vrba, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal podrobne informovať 

o realizácii všetkých stavieb a projektov v rámci Rendezu. Taktiež vyjadril svoj názor, že 

je sklamaný, že MČ neprijala darom hasičské auto.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, ak má MČ podrobné informácie 

o projektoch pripravovaných alebo realizovaných tak ich MČ posunie. Nie vždy ale má 

MČ informáciu o zámere investora.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, objasnil a prečítal 

posudok znalca v odbore cestná doprava k oprave vozidla, ktorý jednoznačne 

neodporúčal uvedené vozidlo opravovať. Náklady na jeho opravu by boli veľmi vysoké.  

 

 

22.  Záver  

 Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

 

V Bratislave, 04.10.2021, zapísala: PhDr. Lucia Hilka Majkova 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Vrana, v. r.  Mgr. Michal Drotován, v. r. 

overovateľ  starosta 

   

   

   

   

   

   

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

overovateľ  prednosta 

 


