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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 02.11.2021 

uznesenie č. 444-458 

 

 

 

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 

JUDr. Juraj Madzin 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

PhDr. Ján Polakovič 

JUDr. Marián Vulgan 

Dominik Vrba  

Ivan Vrana  

Ing. Ján Lipiansky 

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Mgr. Monika Luknárová 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

 

 

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

funkcií verejných funkcionárov MZ 

5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis 

6. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP 

7. Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ (Rodinné 

centrum Ráčik, o.z.) 

8. Návrh na prenájom NP v KS na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o.) 

9. Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC 

HEALTH CARE, s. r. o.) 

10. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu 

na pozemku parc. č. 17332/75  

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

12. Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ Bratislava-Rača 

13. Poslanecký návrh na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky 

14. Informácia o vybavení interpelácií 

15. Interpelácie 
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16. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

17. 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 444/02/11/21/P 

  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o možnosť prehodenia 

poradia bodov 12 a 13 v programe MZ.  

 

 

Hlasovanie č. 2, návrh Ing. Miloslava Jošta na prehodenie bodov 12 a 13  

Hlasovanie č. 2       UZN 445/02/11/21/P 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 9 0 2 0 

 

 

2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

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

  

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Uznesenie 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD., Dominik Vrba  
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overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, 

MPH 

 

 

Hlasovanie č. 3        UZN 446/02/11/21/P  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

3.  Informácia o kontrole plnenia uznesení  

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

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

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

B. konštatuje, že 

 

1. uznesenia č. 428/28/09/21/P, 429/28/09/21/P, 430/28/09/21/P, 431/28/09/21/P, 

432/28/09/21/P, 433/28/09/21/P, 435/28/09/21/P, 436/28/09/21/P, 437/28/09/21/P, 

439/28/09/21/P sú splnené, 

 

2. uznesenia č. 434/28/09/21/P, 440/28/09/21/P sú v plnení. 

  

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 417/29/06/20/P, 

418/29/06/21/P, 423/29/06/21/P, 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 447/02/11/21/P  
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Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

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

výkonu funkcií verejných funkcionárov MZ 

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

Materiál uviedol Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu 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  

berie na vedomie  

 

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

funkcií verejných funkcionárov MZ v predloženom znení 
 

UZN 448/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

5.  Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis 

 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. Andráš Milan, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

a) súhlasí s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky:  

Milan Kurej – Jeeru-Copie, 

b) schvaľuje odpis pohľadávky: Milan Kurej – Jeeru-Copie vo výške 22.711,18 Eur, 

evidovaných v účtovníctve Mestskej časti Bratislava-Rača 

z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti tejto pohľadávky. 
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UZN 449/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 6 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10  0 0 1 

 

6.  Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z 

IROP 

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: 

Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či by nebolo vhodné 

urobiť osobný výťah pre starších ľudí a invalidov v NKD.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že výťah je 

naplánovaný v druhej časti NKD, s tým, že ešte nie je isté, či sa bude dať výťah resp. 

schodolez preplatiť, keďže v tejto výzve nie je možnosť financovania bezbariérového 

prístupu. Ak nie, bude to musieť zafinancovať MČ.   

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

návrh p. Miloša Máťuša, nie je potrebné aby to bolo vyriešené schodolezom, navrhuje 

plošinu.  

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

o výzvu riešenia bezbariérovosti, navrhuje sa k danej veci stretnúť a prebrať opätovne.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že súhlasí s názorom 

pána Andráša, že schodolez nie je riešením a preferuje plošinu.  

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

alternatívy, ktoré sa spomínajú už boli prehodnotené a najpriechodnejší variant bol 

vyhodnotený ako stoličkový výťah. 

 

Návrhová komisia, pán poslanec Dominik Vrba  prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

      

schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) za 

účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Nemeckom 

kultúrnom dome" v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, 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 celkové 

výdavky sú 200.000 eur, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 10.526 eur (slovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť euro), 
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti.  

 

UZN 450/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 7 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

7.  Návrh na predĺženie doby nájmu pozemku parc. č. 17375/33, ako prípad hodný OZ 

(Rodinné centrum Ráčik, o.z.)  

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. Andráš Milan, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu pozemku registra C KN parc. č. 17375/33, zapísaný na LV č. 1, 

k.ú. Rača o výmere 569 m2 pre Rodinné centrum Ráčik, o.z., Pekná cesta 2455/9, 

Bratislava – mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555, 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 nájomnom vzťahu so súčasným 

nájomcom na účely komunitnej záhradky Krasňanský zelovoc za týchto podmienok:  

- cena nájmu vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy: 

60,- EUR/rok za celý predmet nájmu, 

- doba nájmu určitá do 31.12.2027, 

- v prípade kompletnej rekonštrukcie zdravotného strediska na Hubeného ul. č. 2 

postavenom na pozemku parc. č. 17375/9, k.ú. Rača je prenajímateľ oprávnený ukončiť 

nájom s výpovednou lehotou 6 mesiacov, s podmienkou ukončenia vegetačného obdobia, 

resp. obmedzením činností zamedzujúcich vykonávanie rekonštrukčných prác 

prenajímateľom,   

- ostatné podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve zo dňa 12.12.2012, v znení dodatku 

č. 1 k zmluve zo dňa 29.09.2017 ostávajú nezmenené. 
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UZN 451/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

8.  Návrh na prenájom NP v KS na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský 

parkovací systém, spol. 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 

prenájom nebytového priestoru – miestnosti o výmere 12,02 m2, s oprávnením využívať 

spoločné priestory – WC, nachádzajúce sa na 1. nadzemnom podlaží Kultúrneho strediska 

Žarnovická 7, 831 06 Bratislava-Rača, stavba so súpisným číslom 9582, postavená na 

pozemku registra C KN parc. č. 513/19 o výmere 536 m², zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. 

Rača, pre Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Primaciálne nám. č. 1, 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 35 738 880, 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 vykonávania kontrol dodržiavania 

podmienok parkovania v zóne rezidenčného parkovania, za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 59,- EUR/m2/ rok,  

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- účel nájmu: kancelária kontrolórov parkovania v regulovanej zóne Rača-Krasňany, 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

 

UZN 452/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 1 0 

 

9.  Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL 

MEDIC HEALTH CARE, 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  Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

podnájom časti pozemku reg. C KN parc. č. 4760/3, v stave reg. E KN ako časť pozemku 

parc. č. 4678/1, o výmere 25 m2, k.ú. Rača, zapísaný na LV č. 11144, k.ú. Rača, ktorý je 

v nájme MČ ako okolitý pozemok prislúchajúci k stavbe kultúrneho strediska na 

Dopravnej ul. č. 22 v Bratislave-Rači – časť Východné pre ROYAL MEDIC HEALTH 

CARE, s. r. o., Babuškova 2, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 46 630 961, 

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

neskorších predpisov za týchto podmienok: 

- výška nájomného: 1,30 EUR/m2/rok, t.j. predmet nájmu o výmere 25 m2 je ročné 

nájomné vo výške 32,50 EUR, čo predstavuje 2,71 EUR/mesiac, 

- paušálna úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu 

(spotreba elektrickej energie) vo výške 45,- EUR/mesiac, 

- mesačná fakturácia 

- nájom na dobu určitú do 31.12.2021, t.j. čas nevyhnutne potrebný vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, 

- podnájomca je povinný počas doby prevádzkovania MOM zabezpečiť odvoz a 

likvidáciu odpadu vrátane biologického, v súlade so všetkými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, upravujúce nakladanie s takýmto odpadom, a to výlučne na svoje 

náklady,   

- uzavretie prevádzky počas kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou. 

 

 

UZN 453/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

10.  Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a 

podielu na pozemku parc. č. 17332/75 

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 
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prevod nehnuteľného majetku: 

1. pozemok registra C KN parc. č. 17332/27 vo výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podiel 1/16 na priľahlom pozemku 

registra C KN parc. č. 17332/75, druh pozemku zastavaná plocha nádvorie, o celkovej 

výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača v prospech Ing. Ľubomíra Kovára, 

bytom Kafendova 6, 831 06 Bratislava a Ing. Dagmar Kovárovej, bytom Hagarova 6, 831 

51 Bratislava za cenu 4 676,- EUR, v zmysle § 9a ods.  8 písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; 

2. pozemok registra C KN parc. č. 17332/28 vo výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podiel 1/16 na priľahlom pozemku 

registra C KN parc. č. 17332/75, druh pozemku zastavaná plocha nádvorie, o celkovej 

výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača v prospech Mgr. Romana Fabša a 

Ivany Fabšo Bukovej, bytom Kadnárova 23, 831 52 Bratislava za cenu 4 676,- EUR, v 

zmysle § 9a ods.  8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov; 

3. pozemok registra C KN parc. č. 17332/29 vo výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podiel 1/16 na priľahlom pozemku 

registra C KN parc. č. 17332/75, druh pozemku zastavaná plocha nádvorie, o celkovej 

výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača v prospech Ing. Miroslava 

Grambličku, bytom Majerníkova 34/A, 841 05 Bratislava za cenu 4 676,- EUR, v zmysle 

§ 9a ods.  8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov; 

4. pozemok registra C KN parc. č. 17332/34 vo výmere 19 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podiel 1/16 na priľahlom pozemku 

registra C KN parc. č. 17332/75, druh pozemku zastavaná plocha nádvorie, o celkovej 

výmere 180 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača v prospech Ing. Pavla Bayera, bytom 

Kadnárova 25, 831 52 Bratislava za cenu 4 676,- EUR, 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, 

- kúpne zmluvy budú podpísané do 31.01.2022, 

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

V prípade, že jednotlivá kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2022, toto uznesenie 

stratí platnosť v konkrétnej časti. 

UZN 454/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 13 0 0 0 

 

 

11.  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: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
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Návrhová komisia, pán poslanec  Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD. prečítal návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje  

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. 

 

 

UZN 455/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 1 0 

 

12.  Poslanecký návrh na zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky 

 (pôvodný bod č. 13) 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili:  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, na úvod uviedol, že napriek 

tomu že to bolo viac krát prerokované, sú za to aby Rača sa stala jednou zónou. V pilotnej 

fáze v Krasňanoch vznikalo veľa chýb, čo je normálne pri nových projektoch, ale má za 

to, aby v tejto fáze obyvatelia Krasňan dostali možnosť odpustenia 50% z poplatku. 

Parkovacia politika má byť v prvom rade o tom, aby zlepšila parkovanie pre ľudí a nie 

o poplatkoch, ktoré získa MČ. Bude trvať na tom, aby aj magistrát súhlasil so zľavou pri 

výbere poplatku. Nejde o sumu, ktorá by výrazne ovplyvnila rozpočet. Mesto by malo 

načúvať poslancom, ktorí vedia čo ich obyvatelia potrebujú. Udelil slovo obyvateľke, 

zástupkyni za lokalitu Krasňany.  

Martina Mungyer, prišla odprezentovať pripomienky obyvateľov Krasňan k parkovacej 

politike.  A v závere požiadala o odpustenie poplatku vo výške 50%.  

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

všetci obyvatelia Krasňan situáciu vnímajú tak, ako to odprezentovala pani Mungyer. 

Kvalita bývania sa práve parkovacou politikou zlepší. Práve doteraz kým nebolo 

regulované parkovanie to bolo oveľa náročnejšie, hlavne v zónach ako je zdravotné 

stredisko. Návrh od kolegov poslancov vníma rozpačito a právne nevykonateľne. Nie je 

možné meniť zastupiteľstvom v Rači VZN hlavného mesta. Hovoriť o tom, že to chceme 

inak teraz, je už neskoro. Obe stretnutia ohľadne parkovacej politiky boli emotívne, ale 

prinieslo veľa zodpovedaných otázok. Pozvala ešte obyvateľov Rače na ďalšie stretnutie, 

kde bude témou parkovacia politika. Je nutné pokračovať v prípravách na spustenie 

parkovacej politiky. Rozdelenie zón je v Rači potrebné.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, reagoval na Mgr. Lenku 

Antalovú Plavuchovú, zopakoval opätovne, že je za parkovaciu politiku, hlavne aby 

verejný priestor bol priechodnejší pre mamičky s deťmi a kočíkmi, chodcov a cyklistov, 

ale pilotná fáza by nemala byť pre ľudí spoplatnená. Navrhuje, keď sa uvedené VZN na 
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meste otvorí, chcú v Rači jednu zónu. Má za to, že je to právne vykonateľné. Na stretnutí 

s primátorom, bol určený vyhradený čas, ktorý keď uplynul, diskusia bola ukončená 

napriek otázkam, ktoré neboli položené od obyvateľov. Vyjadril svoj názor ohľadne 

prístupu poslancov a starostu k uzneseniu, ktoré bolo prijaté a nie je ochota ho otvoriť 

a meniť.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, ak ide o úpravu uznesenia všetky 

zmeny môže robiť mestská časť a nie zastupiteľstvo, iba mestská časť môže navrhnúť 

jednotlivé úseky. Navrhuje poslancom, ak to má byť vykonateľné, nech zmenia citáciu k 

bodu A). Poplatok nie je možné odpustiť. Systém, ktorý navrhujú je v priamom rozpore 

so záujmami drvivej väčšine obyvateľov Krasňan. Vie si predstaviť, že sa vráti poplatok 

za prvých 15 mesiacov, ale iba na prvé auto, nie aj druhé a tretie ako je navrhnuté 

v predloženom materiály. Mesto navrhuje jednotný parkovací systém, museli by odpustiť 

poplatok aj v iných mestských častiach.  

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

v tomto procese zastupuje v prvom rade obyvateľov Krasňan a od začiatku parkovacej 

politiky tvrdí, že má byť férová. Za prvé auto sa bude platiť symbolická suma, za druhé 

auto suma vyššia a za tretie auto sumu ešte vyššia. Ďalej uviedla, že od začiatku až do 

dnešného dňa majú korektne nastavenú komunikáciu voči obyvateľom a nebude meniť 

názor rok pred voľbami. Položila otázku PhDr. Jánovi Polakovičovi, že aké nové fakty 

pribudli v parkovacej politike a čo sa také zásadné zmenilo, že potrebujeme teraz meniť 

postoj Rače voči parkovacej politike a nie meniť názor pred voľbami ako sa komu hodí.  

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

politika ako bola prezentovaná je férová vtedy keď je pre všetkých obyvateľov rovnaká. 

Mala by byť celomestská, čiže pre všetkých obyvateľov Bratislavy. Nikto nechce rušiť 

poplatky za parkovanie, taký návrh nepredložili, len hovoria o tom, že počas prechodného 

obdobia, by mal byť odpustený poplatok. Vyzval starostu, že rád si vypočuje drvivú 

väčšinu obyvateľov, ktorá nechce platiť za 3 autá na jeden byt.  Osvojil si návrh pána 

starostu, ktorý predkladajú v tomto bode.  Opätovne uviedol, že nie sú proti tomu, aby sa 

za parkovaciu politiku platilo, ale počas pilotnej fázy žiadajú odpustiť poplatok. Ukázať 

ľuďom, že to funguje. Je to veľká téma, ide o veľký a dôležitý projekt. Bude potrebné ju 

sledovať ako sa vyvíja. Návrh, ktorý predkladajú hovorí iba o pilotnej fáze. Určite nejde 

o volebnú kampaň.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že návrh ktorý tu má si 

nemôže osvojiť, osvojiť si ho môže iba niekto zo zastupiteľstva.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o prestávku a chce 

hľadať kompromisné riešenie.  

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

spustená v Krasňanoch nie je v pilotnej fáze, Rača vstúpila priamo do celomestskej 

parkovacej politiky. Výhody parkovacej politiky sú veľmi veľké aj keď ich nie je práve 

dnes vidieť. Je potrebné tento problém riešiť, počet áut narastá v Krasňanoch rok čo rok. 

Krasňany sú najlacnejšia zóna. Kompromis pre neho je riešiť parkovanie iba pre jedno 

auto, čo má väčšina obyvateľov Krasňan. Predložený návrh od poslancov nie je pre neho 

akceptovateľný.  

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

je to pilotná fáza, aj keď je to prezentované ako celomestská parkovacia politika. 

Kompromis vidí na dve autá, nech majú obyvatelia 15 mesiacov nech sa situácia ukáže. 

Peniaze do rozpočtu MČ akútne nepotrebuje a jeho cieľom je, aby sa ľudom ukázalo, že 

priorita nie je od ľudí vybrať peniaze ale aby parkovacia politika fungovala.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež schvaľuje prestávku 

a navrhuje aby sa opätovne prečítali všetky zmeny v uzneseniach. Súhlasí s odpustením 

50% poplatku od platenia.   
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Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, že navrhuje, 

aby bolo odpustených 50% poplatku iba pri jednom aute, pri druhom aj treťom sa bude 

platiť plná suma. Toto vidí ako zhodné riešenie. Predložený návrh je treba zosúladiť aj 

s druhým uznesením, ktoré sa bude príjimať v bode 13.  

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

návrh pána starostu, vrátiť poplatok iba za prvé vozidlo na byt. Má za to, že parkovacia 

politika nebola dobre zmapovaná a jedna tretina áut nebude mať od 1.1. kde parkovať. 

Plne berie na vedomie a osvojuje si návrh pána starostu.   

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

s parkovaním v Krasňanoch nevidí až tak tragicky. Odprezentovala štatistiky áut 

v domácnostiach a vychádza to tak, že 83% rodín má 0-1 auto.  

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

predkladaný materiál vôbec nerešpektuje rozdelenie kompetencie medzi mestskou časťou 

a hlavným mestom. Základnou vecou u poslancov by malo byť, že poznajú rokovací 

poriadok a aby poznali štatút hlavného mesta a to, čo môže robiť poslanec a poslanecký 

klub. Zastáva názor, že pokiaľ chcú poslanci zmeniť návrh uznesenia v predloženom 

materiály musia sa pod to podpísať všetci.   

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

stále zastáva svoj názor, že počas prvých 15 mesiacov budú obyvatelia Krasňan 

diskriminovaní voči ostatným obyvateľom MČ Rača. Už vtedy mu bolo povedané, že je 

tu možnosť vrátenia 50% poplatku, pokiaľ si o to požiadajú. Zastáva názor, že parkovacia 

politika tu mala byť už minimálne 4 roky, je za to, aby sa za parkovacie miesto platilo až 

po dobe 15 mesiacov na jedno auto. Je jednoznačne za odpustenie 50% poplatku iba za 

jedno auto.    

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, parkovacia politika sa 

rieši už od roku 2016 za čias starostu p. Pilinského, Rača bola rozdelená na 4 zóny, jasne 

bolo komunikované že sa začnú riešiť prioritne najkritickejšie zóny. Zóny boli určené na 

to, aby sa neprelievali autá z jednej zóny do druhej, hlavne v oblastiach kde vznikajú nové 

bytové domy. Rozdelenie na 4 zóny sa týkali iba nočného režimu, v dennom režime ako 

jedna zóna. Pri školách, škôlkach, zdravotných strediskách, poštách a podobne bude 

potrebné vytvoriť mikrozóny zabezpečiť tak obrátkovosť. Taktiež spomenul, že pán 

Polakovič sa téme parkovacej politiky začal venovať až teraz, napriek tomu, že sa 

o uvedenej téme v súčasnom zastupiteľstve začalo hovoriť už v máji 2019. Vtedy 

uznesenia na zmiernenie dopadov PP nepodporil a nepredložil doplňujúci ani 

pozmeňujúci návrh. Na MZ MČ Bratislava-Rača  dňa 9.5.2019 doplňujúci návrh Ing. 

Róberta Pajdlhausera na zníženie sadzieb na 50% na prechodné obdobie ako aj  návrh 

Ing. Miloslava Jošta na možnosť zakúpenia parkovacích kariet vo viacgeneračnej 

domácnosti na dve auta v základnej sadzbe. Žiaľ pán Polakovič nepodporil. Tak isto ani 

na MZ MČ Bratislava-Rača dňa 25.5.2021 úpravu sadzobníka a zvýhodnenie ročnej 

úhrady ako aj zľavy pre viacdetné rodiny neboli z jeho strany podporené.   Má za to, že 

ide o politickú záležitosť zo strany p. Polakoviča. Je potrebné uviesť, že VZN HM SR 

Bratislava k parkovacej politike /je už právoplatné/ nadobudlo právoplatnosť októbri 

2021. 

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku koho presne 

sa bude týkať zľava z poplatku za kartu, či len pre obyvateľov Krasňan, alebo 

akýchkoľvek kariet. Taktiež žiada upresniť systém odpustku, akú to má mať následnosť 

a dopad. 

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že zľava z poplatku 

sa týka rezidenčných kariet, nie bonusových. Ide o poplatok 50%, ten čo pripadne 

mestskej časti. Prebehla diskusia rôznych návrhov a kombinácii poskytnutia zliav na 

jednu resp druhú kartu.  
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Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či 

zľava z poplatku bude poskytnutá aj obyvateľom, pri ďalšom spustení parkovacej politiky 

v inej zóne. Mali by mať všetci rovnaké práva pri spustení parkovacej politiky.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že ide 

o hypotetickú otázku, na ktorú momentálne nemá odpoveď. Zastáva názor, že už teraz nie 

sú rovnaké podmienky pre všetkých obyvateľov, keďže Krasňančania platia a Račania 

nie.  

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

prečítať návrh uznesenia, aby pochopila, čo je podstatou zmien, ktoré do uznesenia 

vsunuli. Netuší o čom sa bude hlasovať. Ďalej uviedla, že po prečítaní návrhu uznesenia 

ktoré predkladá poslanecký klub je ešte viac proti.  

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, po prečítaní tohto 

návrhu uznesenia odporúča stiahnutie materiálu. Ide o zmätočný materiál a ešte aj 

nevykonateľný. V tomto predloženom znení hlasovať nemôže. Navrhuje stiahnuť 

materiál.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, preferoval pôvodné 

poradie bodov na hlasovanie. 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, za návrh na zmenu poradia bodov 

si stojí a dáva mu to zmysel. Má za to, že práve by malo prísť k prepracovaniu bodu č. 

13, ktorý predkladá MČ. Zosúladenie oboch návrhov je možný, ale má za to, že je 

potrebné uvedený bod č. 13 stiahnuť.  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa prikláňa 

k návrhu p. Dobrotkovej, aby sa oba body vrátili späť na prerokovanie do komisií a riešilo 

sa to na ďalšom zastupiteľstve.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol, aby bolo spustené hlasovanie.  

Ing. Róbert Pajdlhauser zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, ak má prísť 

k hlasovaniu dáva procedurálny návrh aby sa o jednotlivých bodoch tohto uznesenia 

hlasovalo zvlášť.  

 

Hlasovanie č. 13, procedurálny návrh p. Pajdlhausera za hlasovanie o každom bode 

predloženého návrh uznesenia.  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 3 5 4 0 

Uznesenie nebolo prijaté 

  

Ing. Róbert Pajdlhauser, zástupca starostu MČ Bratislava-Rača, podáva pozmeňujúci 

návrh v rozsahu ako bol komunikovaný starostom.  

   

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

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

A) navrhuje HM SR Bratislava, aby celé územie Rače, na ktorom bude v budúcnosti 

spustená parkovacia politika, bolo vyčlenené ako jedna zóna 

B) schvaľuje, aby osobám, ktorých sa netýka 100% vrátenia poplatku za úhradu 

celoročného rezidentského parkovania na 1. vozidlo, na základe ich žiadosti vrátilo 50% 
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poplatku z poplatku za úhradu celoročného rezidentského parkovania na 1. vozidlo na 

prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia parkovacej politiky 

C) žiada starostu, aby o danom informoval do 15 dní od schválenia uznesenia v bodoch 

A) a B) HM SR Bratislava a zároveň zaslal HM SR Bratislava žiadosť Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, aby sa osobám, ktorých sa netýka 100% vrátenia 

poplatku za úhradu celoročného rezidentského parkovania na 1. vozidlo , na základe ich 

žiadosti, vrátilo zvyšných 50% poplatku z poplatku za úhradu celoročného rezidentského 

parkovania na 1. vozidlo na prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia 

parkovacej politiky. 

 

 

 

Hlasovanie č. 14, pozmeňujúci návrh p. Pajdlhausera 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 3 5 4 0 

          Uznesenie nebolo prijaté  

   

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

návrh pôvodného znenia uznesenia predkladateľmi materiálu. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

A) A1) navrhuje zmenu aktuálneho nastavenia parkovacej politiky, ktoré územie Rače 

rozdeľuje na sedem zón, a to spôsobom, aby celé územie Rače, na ktorom bude v 

budúcnosti spustená parkovacia politika bola ako jedna zóna.  

A2) schvaľuje vrátenie 50% z celkového poplatku za rezidentské parkovacie karty, pre 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača na prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa 

spustenia parkovacej politiky, ktorý podľa dodatku č.17 Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá Mestskej časti Bratislava-Rača, a to pre prvé 2 

motorové vozidlá v domácnosti.  

B) žiada starostu mestskej časti Bratislava-Rača:  

B1) zaslať uznesenie schválené v časti A1) Hlavnému mestu SR Bratislavy, T: 

12.11.2021  

B2) pripraviť návrh na vrátenie poplatku pre obyvateľov mestskej časti v zmysle 

schváleného uznesenia v časti A2) a predložiť ho na najbližšie rokovanie miestneho 

zastupiteľstva.  

B3) zaslať Hlavnému mestu SR Bratislavy žiadosť o vrátenie 50% z celkového poplatku 

za rezidentské parkovacie karty, pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača na 

prechodné obdobie 15 mesiacov odo dňa spustenia parkovacej politiky, ktorý podľa 

dodatku č.17 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pripadá Hlavnému 

mestu Bratislava, a to pre prvé 2 motorové vozidlá v domácnosti. T: 12.11.2021 

Hlasovanie č. 15       UZN 456/02/11/21/P 
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Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

12 9 2 1 0 

 

 

 

13.  Systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území MČ 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:  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, bude potrebné skorigovať 

obe uznesenia.  

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či uvedený 

materiál sa týka iba roku 2022 alebo na dlhšie obdobie.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, ide o dlhodobé obdobie. 

Predkladaný návrh nie je vôbec v rozpore s predošlým prijatým uznesením.  

 

Návrhová komisia, pán poslanec Dominik Vrba prečítal návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

systém nakladania s príjmami z rezidenčného parkovania na území Mestskej časti 

Bratislava - Rača v predloženom znení: 

„MČ vytvorí v návrhu miestneho rozpočtu na rok 2022 novú rozpočtovú kapitolu pod 

názvom Fond z príjmov parkovacej politiky (ďalej len „Fond“), do ktorého budú 

vkladané príjmy z úhrad za celoročnú rezidentskú kartu, návštevnícku kartu, bonusovú 

kartu, za hodinovú úhradu parkovania či iné súčasné alebo v budúcnosti vytvorené zdroje 

príjmu zo systému rezidenčného parkovania. 

Finančné prostriedky zhromaždené vo Fonde budú využívané na: 

• úhradu nákladov na opravu miestnych komunikácii v správe MČ, a to vrátane 

vozoviek, chodníkov alebo cyklotrás nachádzajúcich sa v rámci predmetnej zóny 

regulovaného parkovania, 

• na úhradu výdavkov spojených s vrátením finančných prostriedkov na základe 

žiadosti na vrátenie časti úhrady za parkovanie v rezidenčnej zóne nasledovne: 

- 100% poplatku za úhradu celoročného rezidenčného parkovania na I. vozidlo v 

domácnosti pre rodiny s troma a viac deťmi, domácnosť so seniorom vo veku 65+ a 

domácnosť s príslušníkom nasadeným v teréne jednotky požiarnej ochrany, posádky 

vozidiel záchrannej zdravotnej pomoci a hliadky policajného zboru.“ 

  

UZN 457/02/11/21/P  

 

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 6 0 5 0 
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14.  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. Andráš Milan, PhD, MPH  prečítal 

návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača zo dňa 28.09.2021 

UZN 458/02/11/21/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

 

15.  Interpelácie 

Boli podané interpelácie od:  

Robert Hammer 

 

 

16.   Rôzne:  

Do diskusie sa prihlásili poslanci:     

 

Mgr. Michal Drotován, uviedol, že v piatok budú mať poslanci zaslaný prvotný návrh 

rozpočtu.  

JUDr. Marián Vulgan, požiadal o vysvetlenie zadania k výzve rekonštrukcie kultúrneho 

strediska na Žarnovickej ulice, hlavne z pohľadu parkovania.  

Mgr. Michal Drotován, pravdepodobne sa jedná o omyl, má tam prísť naopak 

k rozšíreniu parkovacích miest. Má vzniknúť 12 nových parkovacích miest.  

Ivan Vrana, požiadal vedenie MČ k parkovisku na Kubačovej, kde má byť závora 

otvorená mimo pracovného času miestneho úradu aj pre bežných občanov.  

Ing. Peter Semanco, závora je automaticky nastavená tak, že 17.30 sa otvára a o 7.00 

hod. sa opätovne zatvára. A cez víkendy je otvorená. Sviatky býva otvorená.  
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17.  Záver  

 Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave, 08.11.2021, zapísala: PhDr. Lucia Hilka Majkova 

 
 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v. r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta 

   

   

   

Ing. Milada Dobrotková, MPH, v. r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v. r. 

prednosta 

 

 


