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Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 28.09.2021  

Uznesenia č. 425 - 443 

 

 

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

Mgr. Michal Drotován. 

 

   

Program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

4. 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 

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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 425/28/09/21/P 

 

Doplnenie programu MZ o bod 3a: 

Návrh 

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

 

Hl.: 6/1/2/2                                          Uznesenie nebolo prijaté 

 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Ing. Milada Dobrotková, MPH, Dominik Vrba 

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

 

Hl.: 8/0/0/3                                          UZN 426/28/09/21/P 

 

 

 

3.   Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Miestne zastupiteľstvo  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. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 427/28/09/21/P 

 

 

 

4.  Poslanecký návrh štatútu ocenenia „Račianske srdce“  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

 

štatút ocenenia „RAČIANSKE SRDCE“ v predloženom znení 
 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 428/28/09/21/P 
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5.  Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Slovenský 

skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava)  

Miestne zastupiteľstvo 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 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. 

   

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 429/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 430/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo 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 
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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. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 431/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 432/28/09/21/P 

 

 

 

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.  

Miestne zastupiteľstvo 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 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. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 433/28/09/21/P 
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10. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 434/28/09/21/P 

 

 

 

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

zneškodňovaní obsahu žúmp na území MČ 

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 8/0/1/0                                          UZN 435/28/09/21/P 

 

 

 

12. Návrh VZN o ochrane nefajčiarov  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

   

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

znení. 

   

Hl.: 6/0/3/0                                          UZN 436/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 437/28/09/21/P 

 

 

 

14. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2021 v predloženom 

znení. 
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Hl.: 8/0/0/1                                          UZN 438/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

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. 

   

Hl.: 6/0/3/0                                          UZN 439/28/09/21/P 

 

 

 

16. Poslanecký návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

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.  

   

Hl.: 8/1/0/0                                          UZN 440/28/09/21/P 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 441/28/09/21/P 

 

 

 

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

Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie 

Miestne zastupiteľstvo 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. 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 442/28/09/21/P 

 

 

 

19. Informácia o vybavení interpelácií 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

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

29.06.2021 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 443/28/09/21/P 

 

 

 

20. Interpelácie 

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

 

 

 

21.  Rôzne  

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

 

 

22. Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave,  28. septembra 2021, zapísal: Ing. Peter Semanco 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v. r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta 

   

   

   

Ivan Vrana, v. r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v. r. 

prednosta 

 


