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Zápisnica 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 14.12.2021 

uznesenie č. 459-478 

 

 

 

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 

Miloš Máťuš 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

PhDr. Ján Polakovič 

JUDr. Marián Vulgan 

Ivan Vrana  

 

Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

JUDr. Juraj Madzin 

Dominik Vrba  

Mgr. Monika Luknárová 

Ing. Ján Lipiansky 

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. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024  

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 

2022 a obdobie 2023 - 2024 

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

6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rača na roky 2021 - 

2030 

7. Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

8. Návrh na schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ 

9. Návrh na pomenovanie novovzniknutých  ulíc v lokalite obytného súboru Rínok Rača v 

Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 368/04/05/21/P 

10. Návrh na prenájom NP / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad 

hodný OZ (J-Medic s. r. o.).  

11. Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací 

systém, spol. s r.o.). 
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12. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka č. 3,  ako 

prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.).  

13. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, ako prípad hodný OZ.  

14. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021 

15. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

16. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-

Rača na rok 2022, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi 

mestskej časti 

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

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 

19. Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a 

kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020 

20. Informácia o vybavení interpelácií 

21. Interpelácie 

22. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

 

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 459/14/12/21/P 

  

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

8 7 0 1 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: Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Róbert Pajdlhauser, PhDr. Ján Polakovič 
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Hlasovanie č. 2       UZN 460/14/12/21/P  

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

8 8 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, 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. 450/02/11/21/P, 451/02/11/21/P, 452/02/11/21/P, 455/02/11/21/P, 

457/02/11/21/P sú splnené, 

 

2. uznesenie č. 449/02/11/21/P, 453/02/11/21/P, 454/02/11/21/P, 456/02/11/21/P sú 

v plnení. 

  

C. konštatuje, že 

 

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

336/09/02/21/P, 327/15/12/20/P sú splnené. 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 434/28/09/21/P, 

440/28/09/21/P, 417/29/06/20/P, 418/29/06/21/P, 423/29/06/21/P, 359/30/03/21/P, 

361/30/03/21/P, 342/09/02/21/P, 269/14/07/20/P v časti A, 100/18/06/19/P sú v plnení. 

 

 

UZN 461/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 3 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

8 8 0 0 0 
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4.   Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 – 2024 

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača 

na rok 2022 a obdobie 2023 – 2024 

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

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

 

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval sa za konštruktívny 

 prístup k tvorbe rozpočtu, pripomienky ich poslaneckého klubu boli vypočuté 

 a navrhované  riešenia boli implementované.  

 

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

uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

  a) berie na vedomie 

  stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 

 2022 a obdobie 2023 - 2024 

 

  b) schvaľuje 

  rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022, výška príjmov a výdavkov rozpočtu 

 je 24.834.608,- EUR 

 

  c) berie na vedomie 

  návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie 2023 - 2024 

 

UZN 462/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 4 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

9 9 0 0 0 

 

 

5.  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: 

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

 18.359.764,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 18.359.764,- Eur. 

 

UZN 463/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 5 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 10  0 0 1 

 

 

6.  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rača na 

roky 2021 - 2030 

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

Materiál uviedla pani Bernátová.  

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Robert Hammer, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal pozmeňujúci návrh 

uvedeného bodu, kde žiada vypustiť strany 30-41, 74-78, vypustenie odstavca na strane 

11.  

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

oceňuje uvedený materiál. Uvedený plán považuje za veľmi dôležitý.   

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

slová pani Dobrotkovej, že je vypracovaný kvalitný plán, dokument, ktorý bude dobrým 

základom pre lepšiu Raču na najbližších 10 rokov.   

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, upozornil, že je potrebné 

myslieť na to, čo sa bude postupne diať so sídliskom Krasňany, ktoré je jedno 

z najstarších sídlisk v Bratislave. Bude potrebné myslieť na to pri vypracovávaní 

nasledujúceho programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že určite toto bude téma, 

ktorú bude nutné otvoriť.  

PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že spolu s kolegami 

podporí návrh pána Hammera.  

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

demografickej analýzy z uvedeného dokumentu nie je vhodný, osobne by určite uvedenú 

analýzu nevypustil.  

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

kolegov, aby prijali kompletný program, ktorý je predložený na schválenie.   

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

nesúhlasí s vypustením strán, ktoré navrhuje pán Hammer. Uvedené informácie sú 

kľúčové.  

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

taktiež nevidí zmysel demografickú analýzu vyčiarknuť.   

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, že má za to, aby analýzy 

ktoré sú súčasťou uvedeného programu môžu poslanci iba zobrať na vedomie.  

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

analýzy môže do budúcna spôsobiť veľké problémy.  

JUDr. Marián Vulgan, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podáva návrh na doplnenie 

uznesenia, ktoré predkladá návrhovej komisii.  

  

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

uznesenia. 
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Hlasovanie č. 6 – pozmeňovací návrh p. Roberta Hammera 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 3 3 4 0 

          Uznesenie nebolo prijaté 

 

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

uznesenia. 

 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

  a) berie na vedomie analýzy, ktoré sú obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho 

 rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2021 - 2030 v predloženom znení 

  b) schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-

 Rača na roky 2021 - 2030 v upravenom znení 

 

UZN 464/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 7 – pozmeňovací návrh p. Mariána Vulgana 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 9 0 1 0 

 

 

7.  Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie 

vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

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. 9/2021 o podmienkach 

 poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

 detí a sociálnej kurately v predloženom znení. 

 

UZN 465/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 8 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 



7/17 

 

 

 

8.  Návrh na schválenie Štatútu ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ 

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 

 

  Štatút ocenenia „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ RAČE“ v predloženom znení. 

 

UZN 466/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 9 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

13 12 0 1 0 

 

 17.30 – vystúpenie obyvateľov  

 p. Ladislav Križan, vystúpenie smeroval ako riaditeľ spoločnosti STARZ kde informoval 

poslancov o príprave a spolupráci s MIB ohľadne kompletnej revitalizácii kúpaliska 

v Krasňanoch a taktiež letného kúpaliska v Rači. Taktiež informoval, že ako predseda 

fondu na podporu športu podporil MČ Bratislava-Rača, konkrétne pri rekonštrukcii ZŠ 

Plickova.  

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

investície STARZ do revitalizácie kúpaliska, keďže dlhé roky tam žiadne financie neboli 

poskytnuté. A pokiaľ nie, či je možnosť, aby správu kúpaliska prevzala MČ Rača.  

 p. Ladislav Križan, uviedol, že investičný dlh je obrovský a ako prvú vec vníma dôležité 

doriešenie majetkoprávnych vzťahov. Následne je nutná veľmi úzka spolupráca s MČ 

Rača, ktorou chce investičný dlho do kompletnej revitalizácie znížiť. Prioritou ale pri 

revitalizácii je kúpalisko v Krasňanoch, kým nepríde k doriešeniu majetkoprávnych 

vzťahov na LK Rača. STARZ nemá dobrú skúsenosť s odovzdaním správy kúpalísk do 

správy MČ. Záverom poďakoval a zhrnul, že majú snahu veci pohnúť dopredu a urobiť 

maximum, aby bola spokojnosť najmä obyvateľov.  

 

 

9.  Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalite obytného súboru Rínok 

Rača v Mestskej časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 

368/04/05/21/P 

 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:  



8/17 

 

Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že dáva do pozornosti aj 

 meno pána Havloviča a taktiež meno zakladateľa FK Rača, p. Václava Jošta.  

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

 nemala vedomosť o tom, že prišlo zamietavé stanovisko hlavného mesta. Odcitovala 

 zdôvodnenie ich zamietavého stanoviska, s ktorým sa stotožnila.  

Ivan Vrana, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nevidí význam predkladať hlavnému 

 mestu návrhy s názvami ulíc, keď následne to mesto zamietne. Položil otázku, či sa s tým 

 nedá niečo urobiť.  

Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača, v zmysle štatútu sa nedá meniť 

 postupnosť, na návrh miestneho zastupiteľstva schvaľuje mestské zastupiteľstvo názvy 

 ulíc. Môže sa návrh opakovať, ale nie je šanca, aby návrh prešiel.  

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

 nápad pána Jošta vytvoriť zoznam mien osobností ktoré v Rači žili a dať ich preveriť 

  ústave pamäti národa, aby sme sa vyhli takýmto nezhodám.  

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedol, že mesto si 

 vyžiada názor\názov, pokiaľ sa mu nepáči, poďakuje sa a urobí si po svojom. S týmto sa 

 nestotožňuje.  

 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

1. ruší bod 2 Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača č. UZN 368/04/05/21/P 

 zo dňa 4.5.2021 

 

2. schvaľuje pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite obytného súboru „Rínok Rača“ 

 v mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré budú vybudované na parc. č. 1537/4, 1537/95, 

 1537/96 CKN, k.ú. Rača, a to: 

 

a) Komunikácia A názvom „ul. Vojtecha Rudroffa“/alt. „Rudroffova ulica“ 

b) Komunikácia B názvom „ul. Františka Kubu“. 

 

UZN 467/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 10 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 6 0 4 0 

 

 

10.  Návrh na prenájom NP / predĺženie doby nájmu NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako 

prípad hodný OZ (J-Medic 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. 
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Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

 

 prenájom nebytových priestorov ambulancie všeobecného lekára pre dospelých o výmere 

 spolu 57 m2 nachádzajúcich sa na prízemí Zdravotného strediska Hubeného 2, 831 54 

 Bratislava-Rača pre J-Medic s. r. o., Gelnická 7607/18, Bratislava 831 06, IČO: 46 435 

 255, 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 naďalej pôsobiť v mestskej časti, a 

 zachovanie poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného 

 lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku Hubeného 2 pre obyvateľov mestskej časti 

 Bratislava-Rača, 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: 57 m2,  

 - doba nájmu: neurčitá, 

 - účel nájmu: prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. 

 

UZN 468/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 11 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 9 0 0 1 

 

 

11.  Návrh na prenájom NP na Cyprichovej ul. č. 1, 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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH,  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje  

 

  prenájom časti nebytových priestorov č. 12-901b, pozostávajúcich z 8 miestností spolu o 

 výmere 33,91 m2 a spoločného vstupného priestoru, nachádzajúce sa na prízemí 

 bytového domu na Cyprichovej ul. č. 1, 3, 831 54 Bratislava, stavba so súpisným číslom 

 2473, zapísaná na LV č. 5047, ležiaca na pozemkoch registra C KN parc. č. 17362/9, 

 zapísaný na LV č. 4134 a pozemku parc. č. 17362/1 – bez založeného LV, v registri E 

 KN ako časť pozemku parc. č. 17363 zapísaný na LV č. 400 a časť pozemku parc. č. 
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 17364 zapísaný na LV č. 11766, 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 prevádzkovania 

 klientského centra - registračného miesta na registráciu obyvateľov do parkovacieho 

 systému za týchto podmienok: 

  -  cena nájmu: 59,- EUR/m2/rok a úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby, 

  - výmera: nebytové priestory 33,91 m2, s oprávnením nájomcu využívať spoločný 

 vstupný priestor o výmere 20 m2, 

  - doba nájmu: určitá do 31.03.2022, 

  - účel nájmu: klientské centrum - registračné miesto na registráciu obyvateľov do 

 parkovacieho systému. 

 

UZN 469/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 12 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 9 0 1 0 

 

 

12.  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 na ul. Barónka 

č. 3,  ako prípad hodný OZ (vacuumapps s.r.o.). 

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

Materiál uviedol PhDr. Ján Polakovič, poslanec MZ 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 vacuumapps s.r.o., Bottova 2A, 

 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 46 584 838, 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 prevádzkovania exteriérového mobilného 

 odberného miesta na účely vykonávania diagnostických testov umožňujúcich priamo 

 detekovať ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 v mestskej 

 časti Bratislava-Rača 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 30.06.2022, 

  - uzavretie prevádzky počas kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou. 

  V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.01.2022, toto uznesenie stratí 

 platnosť. 
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Hlasovanie č. 13       UZN 470/14/12/21/P 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

13.  Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, 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, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH,  prečítala návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

schvaľuje 

 

 prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 256/14 o výmere 166 m2 a parc. č. 256/15 – 

 o výmere 98 m2, spolu 264 m2, zapísaných na LV č. 1, k.ú. Rača, pre p. Antona Hrdličku, 

 Stolárska 42, 831 06 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu prenájmu pozemkov 

 dlhodobému užívateľovi, ktorý dané pozemky dlhodobo udržiava a užíva na pestovanie 

 vlastného viniča a záhradkárstvo, ktoré dotvárajú krajinný obraz a podporujú 

 vinohradnícku tradíciu mestskej časti a regiónu, za týchto podmienok: 

 - doba nájmu: neurčitá 

 - výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 264 m2 nájomné 

 264,- EUR/rok, 

 - účel nájmu: záhradkárstvo, pestovanie viniča, 

 - výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber 

 zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka. 

  

UZN 471/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 14 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

14.  Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2021 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

      

berie na vedomie 

 

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

 30.09.2021 v predloženom znení 

 

UZN 472/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 15 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

11 11 0 0 0 

 

 

15.  Návrh plánu sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade 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: 

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 

 

 plán sobášnych dní v roku 2022 na Matričnom úrade Miestneho úradu mestskej časti 

 Bratislava-Rača nasledovne:   

 15.01.2022, 29.01.2022 

 12.02.2022, 26.02.2022 

 12.03.2022, 26.03.2022 

 09.04.2022, 23.04.2022 

 07.05.2022, 28.05.2022  

 11.06.2022, 25.06.2022 

 09.07.2022, 30.07.2022 

 13.08.2022, 27.08.2022 

 10.09.2022, 24.09.2022 

 08.10.2022, 22.10.2022 

 05.11.2022, 26.11.2022 

 03.12.2022, 17.12.2022 

UZN 473/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 16 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 



13/17 

 

10 10 0 0 0 

 

 

16.  Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2022, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho 

zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti 

  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  

 

 

A) schvaľuje 

 

  plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 

  následne Miestnej rady MZ a stálych komisií MZ mestskej časti Bratislava-Rača na rok 

 2022: 

 

Por. č. Termíny 

1 

stále komisie 18.1. - 24.1. 

miestna rada 1. február 

miestne zastupiteľstvo 8. február 

      

2 

stále komisie 8.3. - 14.3. 

miestna rada 22. marec 

miestne zastupiteľstvo 29. marec 

      

3 

stále komisie 19.4. - 25.4. 

miestna rada 3. máj 

miestne zastupiteľstvo 10. máj 

      

4 

stále komisie 31.5. - 6.6. 

miestna rada 21. jún 

miestne zastupiteľstvo 28. jún 

      

5 

stále komisie 6.9. - 12.9. 

miestna rada 20. september 

miestne zastupiteľstvo 27. september 

 

  Predpokladaný termín komunálnych volieb je 29.10.2022 alebo 5.11.2022. 
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B) berie na vedomie 

 

plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača 

na rok 2022. 

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody :  

Čas stretnutia : od 18.00 hod.   

Navrhované termíny sú vždy v prvý pondelok v mesiaci,  

V mesiacoch júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového 

obdobia.  

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody: 

10. január, 

7. február, 

7. marec, 

4. apríl, 

2. máj, 

6. jún, 

5. september, 

3. október, 

7. november, 

5. december. 

 

Miesta stretnutia : 

Volebný obvod č. 1 - Kultúrne stredisko Žarnovická 

Volebný obvod č. 2 - Krasnianska beseda 

Volebný obvod č. 3 - Kultúrne stredisko Impulz 

 

UZN 474/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 17 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

17. 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: 

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 

 

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

 projektu Podpora cyklistickej dopravy v Mestskej časti Bratislava-Rača, realizovaného 
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 v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, 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 54.296,80 EUR, 

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

  c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

 výške 2.714,84 EUR (slovom: dvetisícsedemstoštrnásť eur a osemdesiatštyri centov), 

 

  d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

 časti. 

UZN 475/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 18 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 9 0 0 1 

 

 

18.  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 

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

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

  

Diskusia: 

V diskusii vystúpili: 

Mgr. Ján Polakovič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal pani kontrolórku 

 o doplnenie kontroly, ide o obstarávanie a výber zhotoviteľov z oddelenia životného 

 prostredia a dopravy. Má dôvodné podozrenie, že určitá firma tam bola protežovaná.  

 

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

uznesenia. 

 

Uznesenie 

       MZ MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

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

 polrok 2022 

II. poveruje 

 

  miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

 činnosti na I. polrok 2022 

 

III. berie na vedomie 

 

  skutočnosť, že kontrola bude vykonaná a Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr 

 na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné 

 vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za roky 2019/2020 

 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 

 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.423/29/06/21/P zo dňa 29.06.2021 ako aj Správy 

 o výsledku kontrol plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

 obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania a 



16/17 

 

 kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 

 vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 

 2018/2019/2020 /2021 – do doby vykonania kontroly budú predložené MZ MČ 

 Bratislava-Rača v I. polroku 2022. 

 

UZN 476/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 19 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

19.  Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných 

 a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020 

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

Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, hlavný kontrolór 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 

 

  Správu o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a 

 kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020. 

 

UZN 477/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 20 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

20.  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  
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berie na vedomie 

 

  informáciu o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 Bratislava-Rača zo dňa 02.11.2021 

UZN 478/14/12/21/P  

Hlasovanie č. 21 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

10 10 0 0 0 

 

 

21.  Interpelácie   

  Neboli podané žiadne interpelácie 

 

22.   Rôzne:  

Do diskusie sa prihlásili poslanci:     

 

Mgr. Michal Drotován, poďakoval sa za celý rok 2021 poslancom za ich prácu 

a aktivitu, za prijatie rozpočtu. Informoval, že mestská časť získala financie z eurofondov 

na rekonštrukciu ZŠ Plickova. Poďakoval všetkým, ktorí pracovali na pracovali na 

projekte ZŠ Plickova. Uviedol, že tým vieme dofinancovať celú školu. Ušetrené peniaze 

sa vedia použiť na vonkajší areál. Požiadal prítomných o pomoc pri hľadaní projektanta 

na projekt zastrešenia amfiteátra 

PhDr. Ján Polakovič, poprial všetkým kolegom pekné sviatky a uviedol, že nasledujúci 

rok v rámci kampane sa budú snažiť byť korektný. Informoval sa ohľadom chodníka 

oproti Rínok Rača a o spôsobe je opravy. 

Milan Andráš, požiadal o informáciu za obyvateľov lokality Malé Krasňany, že nemajú 

možnosť zakúpenia rezidenčnej karty na parkovanie.   

Mgr. Michal Drotován, uviedol, že zóna Malé Krasňany, vnútrosídlisková lokalita je 

majetok súkromný, takže sa tam vydávanie rezidenčných kariet nebude uskutočňovať.  

Milada Dobrotková, poďakovala za spoluprácu celého ťažkého roku 2021.  

Miloslav Jošt, uviedol, že by bol rád, ak by sa prehodnotila výška platu starostu na 

najbližšom zastupiteľstve.  

 

 

23.  Záver  

 Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave, 14.12.2021, zapísala: PhDr. Lucia Hilka Majkova 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v. r.                        Mgr. Michal Drotován, v. r. 

                        overovateľ        starosta  

 

 

 

PhDr. Ján Polakovič, v. r.        Ing. Peter Semanco, v. r. 

                      overovateľ                  prednosta 


