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Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 08.02.2022  

Uznesenia č. 479 - 500 

 

 

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. Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača 

4. Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri MZ MČ Bratislava-Rača 

5. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača 

6. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

7. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača na obdobie 2022 - 2028 

8. Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2021 

9. Správa o činnosti DHZO Bratislava-Rača za rok 2021 

10. Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za 

obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle 

prijímaných opatrení zo strany štátu 

11. Návrh na prenájom pozemku registra parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ 

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

12-1. Uznesenie č. 1 

12-2. Uznesenie č. 2 

13. Návrh VZN o zriadení nového elokovaného pracoviska MŠ Barónka 

14. Návrh VZN o zriadení dočasnej ZŠ Na Pántoch 9 

15. Návrh VZN o určení školských obvodov ZŠ 

16. Návrh VZN o určení spádových oblastí pre deti plniace predprimárne vzdelávanie v MŠ 

17. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu HM SR Bratislava 

18. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

19. Správa o výsledku kontroly plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania 

20. Správa o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 

vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018, 2019, 2020 a 

2021 

21. Správa o činnosti miestnej kontrolórky za rok 2021 

22. Interpelácie 

23. Rôzne 

 

 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

program miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 8/0/0/0                                          UZN 479/08/02/22/P 
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Ing. Milada Dobrotková, MPH, Ivan Vrana 

overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Róbert Pajdlhauser, Dominik Vrba 

 

Hl.: 8/0/0/0                                          UZN 480/08/02/22/P 

 

 

 

3.  Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 

a) berie na vedomie 

1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za volebný obvod 1 - 

Rača JUDr. Juraja Madzina v zmysle §25 ods. 2. písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 

2. nastúpenie Ing. Ingrid Vanerkovej ako poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Rača, druhého náhradníka - kandidáta (keďže prvý náhradník už zaujal funkciu poslanca Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača), ktorá získala vo voľbách do orgánov samosprávy mestskej 

časti Bratislava-Rača dňa 10.11.2018 druhý najvyšší počet platných hlasov (1.358) vo volebnom obvode 

1 - Rača. 

 

b) konštatuje, 

1. že Ing. Ingrid Vanerková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača v zmysle §26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, 

2. že starosta mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován odovzdal Ing. Ingrid Vanerkovej  

osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača podľa 

§192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 481/08/02/22/P 

 

 

 

4.  Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

 

1. doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Miladou Dobrotkovou, MPH, 

2. doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Ingrid Vanerkovou. 

3. doplnenie člena Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani 

poslankyňou Ing. Ingrid Vanerkovou, 

 

b) volí 

 

v zmysle Čl. 9 ods. 1 a ods. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača za predsedu 

Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. Mariána Vulgana. 

 

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 482/08/02/22/P 
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5.  Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníkov v dôsledku zániku členstva 

delegovaných členov za zriaďovateľa v niektorých radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. berie na vedomie, 

že členstvo JUDr. Juraja Madzina v Rade školy pri MŠ Gelnická 34, v Rade školy pri MŠ Novohorská 1 a v Rade 

školy pri ZŠ Tbiliská 4 zaniklo automaticky jeho smrťou 2.1.2022, 

 

B. schvaľuje 

a) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Cyprichova 74,  delegovanej zriaďovateľom 

k dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou časťou Bratislava-Rača, 

b) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Gelnická 34,  delegovanej zriaďovateľom k 

dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou časťou Bratislava-Rača, 

c) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej 

škole, Cyprichova 74 od 10.2.2022, 

d) delegovanie Mgr. Lenky Košáňovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole, 

Gelnická 34 od 10.2.2022, 

e) delegovanie Ing. Ingrid Vanerkovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole, 

Gelnická 34 od 10.2.2022, 

f) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej 

škole, Novohorská 1 od 10.2.2022, 

g) delegovanie Mgr. Petra Samuela Tótha, PhD. ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Základnej škole, Tbiliská 4 od 10.2.2022. 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 483/08/02/22/P 

 

 

 

6.  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. 462/14/12/21/P, 463/14/12/21/P, 464/14/12/21/P, 465/14/12/21/P, 466/14/12/21/P, 

468/14/12/21/P, 469/14/12/21/P, 470/14/12/21/P, 473/14/12/21/P, 474/14/12/21/P sú splnené. 

 

2. uznesenie č. 467/14/12/21/P, 475/14/12/21/P, 476/14/12/21/P sú v plnení. 

 

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 449/02/11/21/P, 453/02/11/21/P, 

454/02/11/21/P, 456/02/11/21/P, 434/28/09/21/P, 440/28/09/21/P, 417/29/06/21/P, 418/29/06/21/P sú splnené. 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 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. 

 

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 484/08/02/22/P 

 

 

 

7. Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača na obdobie 2022 - 2028 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti 

na § 7, ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

 

A) vyhlasuje 

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na deň 29. marec 2022. 

 

B) určuje 

podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača nasledovne: 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné 

meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť 

týka, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v 

cudzine aj štát narodenia, 3. štátne občianstvo, 4. pohlavie, 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov) 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 

o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby 

c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 14. marca 2022 

do 16:00 hod.; na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať 

- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 

831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 

06 Bratislava 

- obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

d) pracovný pomer: 

- je stanovený na plný úväzok v zmysle aktuálne platného Pracovného poriadku Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Rača. 

 

C) schvaľuje 

a) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na úradnej tabuli 

mestskej časti Bratislava – Rača a na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Rača. 

b) termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na 01.05.2022. 

c) spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača: 

- predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí priamo na rokovaní 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

D) zriaďuje 

komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a pre vyjadrenie, 

či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu miestneho kontrolóra v tomto zložení: 

predseda Ing. Róbert Pajdlhauser 

člen  PhDr. Ján Polakovič 

člen  Ing. Milada Dobrotková, MPH 

   

Hl.: 9/0/0/0                                          UZN 485/08/02/22/P 

 

 

 

8. Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia  miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 08.02.2022 5/9 

informáciu o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom obvode Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2021 

 

Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 486/08/02/22/P 

 

 

 

9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

   

Hl.: 10/0/0/0                                          UZN 487/08/02/22/P 

 

 

 

10. Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) 

za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle 

prijímaných opatrení zo strany štátu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým 

žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu. 

   

Hl.: 9/0/1/0                                          UZN 488/08/02/22/P 

 

 

 

11. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 433/16 zapísaný na LV č. 1, k. ú. Rača, ako prípad 

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

neskorších predpisov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 433/16, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, vo výmere 306 m2, pre p. Danu 

Hauserovú, Pri vinohradoch 334/a, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

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

neupotrebiteľného pozemku žiadateľke, ktorý je potrebné pravidelne udržiavať, pričom predmet nájmu susedí s 

pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, za týchto podmienok: 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 306 m2 je nájomné 306,- EUR/rok, 

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

- akékoľvek stavebné úpravy iba s povolením mestskej časti. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.03.2022, toto uznesenie stratí platnosť. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 489/08/02/22/P 

 

 

 

12. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného 

regionálneho operačného programu 

12.1. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 
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a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu Vytvorenie parku 

Strelkova v rámci podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87, 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, 

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 22.451,99 EUR 

(slovom: dvadsaťdvatisíc  štyristopäťdesiatjeden eur a deväťdesiatdeväť centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 490/08/02/22/P 

 

 

 

12.2. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

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

Strelkova v rámci podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača, realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC73-2021-87, 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, 

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 14.727,72 EUR 

(slovom: štrnásťtisíc sedemstodvadsaťsedem eur a sedemdesiatdva centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 491/08/02/22/P 

 

 

 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v komplexe Rínok Rača, 

ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17 so sídlom v 

komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 

17, 831 06 Bratislava, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako 

súčasť Materskej školy, Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3  

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, Barónka 

17, 831 06 Bratislava, o zaradení nových súčastí materskej školy, po doručení Rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení Elokovaného pracoviska Materskej školy Barónka 17 a 

Výdajnej školskej jedálne pri MŠ Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3, do 

Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

   

Hl.: 9/0/1/1                                          UZN 492/08/02/22/P 
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14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa zriaďuje 

Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na 

Pántoch 9 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 

Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej listiny Základnej školy, ul. Na Pántoch č. 9, 

831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9, po doručení Rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení tejto základnej školy a jej súčasti do Siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 493/08/02/22/P 

 

 

 

 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022 o určení školských 

obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení školských obvodov 

(spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 494/08/02/22/P 

 

 

 

 

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022 o určení spádových 

oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení spádových oblastí materských 

škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rača 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 495/08/02/22/P 

 

 

 

 

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu 

Hlavného mesta SR Bratislavy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. c) a čl. 34 

ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), zmena čl. 80 ods. 2 v predloženom znení. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 496/08/02/22/P 
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18. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 25.154.887,- Eur a výška výdavkov 

rozpočtu je 25.154.887,- Eur. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 497/08/02/22/P 

 

 

 

19. Správa o výsledku kontroly plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 498/08/02/22/P 

 

 

 

20. Správa o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 

vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018, 2019, 2020 a 

2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov 

vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018, 2019, 2020 a 2021. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 499/08/02/22/P 

 

 

 

21. Správa o činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie 

 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021. 

 

b) vymenúva 

 

Ing. Miloslava Jošta za člena dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., IČO: 35895586, Kubačova 21, 

831 06 Bratislava. 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 500/08/02/22/P 

 

 

 

22. Interpelácie 

Interpeláciu podal Doc. Ing. arch. Andráš Milan, PhD. 
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23.  Rôzne  

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

 

 

24. Záver  

Starosta poďakoval všetkým za účasť.  

 

 

V Bratislave,  08. februára 2022, zapísal: Ing. Peter Semanco 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v. r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta 

   

   

   

Dominik Vrba, v. r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v. r. 

prednosta 

 


