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1.  

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

 

A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení z rokovania  Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 28. júna 2022           

a z rokovaní predchádzajúcich období. 

 

 

B. konštatuje, že 

 

uznesenia z rokovania Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 28. júna 2022 

 

1. číslo:  540/28/06/2022/P 552/28/06/2022/P 554/28/06/2022/P

 558/28/06/2022/P 559/28/06/2022/P 560/28/06/2022/P

 561/28/06/2022/P 562/28/06/2022/P 564/28/06/2022/P

 571/28/06/2022/P 

 

sú splnené 

 

 

2. číslo: 550/28/06/2022/P 551/28/06/2022/P 556/28/06/2022/P

 557/28/06/2022/P 568/28/06/2022/P 

 

 
sú v plnení 

 

 

 

C. konštatuje, že 

 

 

1. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach 

 

MZ 14/12/21/ číslo: 476/14/12/2021P 

MZ 30/03/21 číslo: 359/30/03/2021/P 

MZ 14/07/20 číslo: 269/14/07/2020/P 

 

         sú splnené 

 

 

2. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach 

 

MZ 29/03/22 číslo: 508/29/03/22/P, 513/29/03/22/P 

MZ 30/03/21 číslo: 361/30/03/21/P 

MZ 09/02/21 číslo: 342/09/02/21/P 

MZ 18/06/19 číslo: 100/18/06/19/P 

 

          sú v plnení 
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Dôvodová správa 

 

Obsahom predloženého materiálu sú uznesenia z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača konaného dňa 28.06.2022 a ich aktuálne plnenie, ako i stav jednotlivých uznesení prijatých            

na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva od 18.06.2019, ktoré v čase podania „Informácie o kontrole plnenia 

uznesení“ sú splnené alebo v stave plnenia. 
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2. Materiál 

 

 

INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ 

 

 

I. SPLNENÉ UZNESENIA MZ 28/06/22 

 

 

 

 

• UZN 540/28/06/22/P 

 

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 2 

Krasňany Robert Hammer v zmysle § 25 ods. 2. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, 

    2. nastúpenie RNDr. Jozefa Kadlečíka ako poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, 

prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánom samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 10.11.2018 štvrtý najvyšší počet platných hlasov (507) vo volebnom obvode 2 – Krasňany. 

 

b) konštatuje, 

    1. RNDr. Jozef Kadlečík zložil 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 RNDr. Jozefovi Kadlečíkovi 

osvedčenie o tom, že sa stal poslancom 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 zákonom v znení 

neskorších predpisov.  

 

c)  schvaľuje 

 

1. doplnenie ako poslanca člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy             

pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pána poslanca RNDr. Jozefa Kadlečíka, 

2. doplnenie ako poslanca člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva mestskej časti Bratislava-Rača pána poslanca RNDr. Jozefa Kadlečíka. 

 

Plnenie: UZN 540/28/06/22/P je splnené. 

RNDr. Jozef Kadlečík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

 

 

 

 

 

• UZN 552/28/06/22/P 

 

Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/932, 17115/933, 17115/934, 17115/937, 17115/938, 17115/941, 

17115/942, 17115/943 a podielov pozemku parc. č. 17115/924, ako prípad hodný OZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, prenájom nehnuteľného majetku: 
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1. pozemok registra C KN parc. č. 17115/932 vo výmere 214 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Lucii Martinatovej, bytom Kôstková 4, 851 10 Bratislava; 

2. pozemok registra C KN parc. č. 17115/933 vo výmere 217 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Monike Kubovej, Snežienková 9, 831 01 Bratislava; 

3. pozemok registra C KN parc. č. 17115/934 vo výmere 210 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Olegovi Saktorovi, Nám. SNP 630/15, Starý Tekov 935 26, Mgr. Monike Hanzelovej, bytom 

Jégého 19, 821 08 Bratislava; 

4. pozemok registra C KN parc. č. 17115/937 vo výmere 215 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. JUDr. Vladimíre Trvalovej, bytom Malý Lég 339, Lehnice, Jedrzejovi Slawianowskému, 

bytom Gessayova 20, 851 03 Bratislava; 

5. pozemok registra C KN parc. č. 17115/938 vo výmere 212 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Renáte Roštášovej, bytom Bagarova 22, 841 01 Bratislava; 

6. pozemok registra C KN parc. č. 17115/941 vo výmere 208 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Zuzane Štofanovej, Saratovská 16, 841 02 Bratislava; 

7. pozemok registra C KN parc. č. 17115/942 vo výmere 208 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Jane Hochmannovej, bytom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava; 

8. pozemok registra C KN parc. č. 17115/943 vo výmere 206 m2, druh pozemku záhrada a podiel 1/24 na priľahlom 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 785 m2, oba zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača p. Františkovi Botloovi, bytom Toryská 1, 821 07 Bratislava; 

 

z dôvodu prenájmu vyššie uvedených pozemkov súčasným nájomcom, ktorí pozemky udržiavajú za týchto 

podmienok: 

-   účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- výška nájomného na základe skutočného užívania pozemkov v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom 

prenajímateľa, zverejnenými na jeho webovom sídle: https://www.raca.sk/zasady-hospodarenia-s-majetkom-mc/ 

a v minimálnej výške 1,00 EUR/m2/rok (pozemky – záhrady užívané na záhradkárske účely), 

-   doba nájmu: neurčitá, 

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

nájmu do 31.10. príslušného kalendárneho roka, 

-  na pozemkoch bude zakázaná výstavba akejkoľvek nadzemnej a/alebo podzemnej stavby bez predchádzajúceho 

súhlasu prenajímateľa, 

-  zákaz legalizácie nelegálnych stavieb, 

-  povinnosť odstránenia stavieb ku dňu skončenia nájmu, 

-   nájomné zmluvy budú podpísané do 31.07.2022. 

V prípade, že jednotlivá nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2022, toto uznesenie stratí platnosť v 

konkrétnej časti. 

 

Plnenie: UZN 552/28/06/22/P je splnené. 

Všetkých 7 nájomných zmlúv bolo podpísaných v dňoch 26.07.2022 - 29.07.2022 a sú zverejnené v CRZ 

a na webovom sídle MČ. 
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• UZN 554/28/06/22/P 

 

Návrh na prenájom pozemku parc. č. 256/12, ako prípad hodný OZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, prenájom pozemku registra C KN parc. č. 256/12, vo výmere 64 m2, zapísaný na 

LV č. 1, k.ú. Rača, žiadateľovi p. Zdenkovi Štepánkovi, bytom ul. Pri vinohradoch 29, 831 06 Bratislava, z dôvodu 

prenájmu neudržiavaného pozemku nízkej výmery žiadateľovi bývajúceho s rodinou v priamom susedstve 

s pozemkom parc. č. 256/12, ktorý bude pozemok udržiavať na vlastné náklady, za týchto podmienok: 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia, 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 64 m2 je nájomné 64,- EUR/rok, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- na pozemku bude zakázaná výstavba akejkoľvek stavby, 

- iné podmienky: mestská časť negarantuje prístup na pozemok, 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2022. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2022, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Plnenie: UZN 554/28/06/22/P je splnené. 

Nájomná zmluva bola  podpísaná 26.07.2022 a bola zverejnená v CRZ a na webovom sídle MČ. 

 

 

 

 

 

• UZN 558/28/06/22/P  

 

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača na volebné obdobie 2022 – 2026 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2022-2026 

a) počet poslancov 15 

b) 3 volebné obvody s počtom poslancov 

- volebný obvod Rača - 10 poslancov 

- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci 

- volebný obvod Východné - 2 poslanci. 

 

Plnenie: UZN 558/28/06/22/P je splnené. 

 

 

 

 

 

• UZN 559/28/06/22/P  

 

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

– zákaz prevádzkovania hazardných hier 

• Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

•  
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súhlasí 

 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 

ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 

 

Plnenie: UZN 559/28/0622/P je splnené. 

Stanovisko MZ MČ Bratislava-Rača bolo zaslané na Magistrát Hl. mesta SR Bratislava dňa 30.06.2022. 

 

 

 

 

 

• UZN 560/28/06/22/P  

 

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

– daň z nehnuteľností 

• Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

súhlasí 

s návrhom všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani 

z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného zariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2020. 

 

Plnenie: UZN 560/28/06/22/P je splnené. 

  Stanovisko MZ MČ Bratislava-Rača bolo zaslané na Magistrát Hl. mesta SR Bratislava dňa 30.06.2022. 

 

 

 

 

 

• UZN 561/28/06/22/P  

 

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy – pôsobnosť MČ v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

súhlasí 

s návrhom dodatku štatútu hlavného mesta Bratislavy v znení v akom bol predložený. 

 

Plnenie: UZN 561/28/06/22/P je splnené. 

  Stanovisko MZ MČ Bratislava-Rača bolo zaslané na Magistrát Hl. mesta SR Bratislava dňa 30.06.2022. 

 

 

 

 

• UZN 562/28/06/22/P  

 

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

Starosta autoremedúrou navrhol navýšenie kapitálových výdavkov vo výške 150.000,- Eur v prvku 3.5.20. 

(Ostatné budovy - Rekonštrukcia Karpatské námestie) kryté čerpaním FRR v rovnakej výške. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 výška príjmov rozpočtu je 26.531.190,- Eur a výška 

výdavkov rozpočtu je 26.531.190,- Eur. 

 

Plnenie: UZN 562/28/06/22/P je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

a zavedený do informačného systému. 
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 • UZN 564/28/06/22/P  

 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 

mestskej časti Bratislava-Rača 

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 bez 

výhrad 

d) schvaľuje: 

1. schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 105.592,16 Eur zistený podľa §10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa upravuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 454.311,54 

Eur na upravený schodok 559.903,70 Eur, 

2. finančné vysporiadanie upraveného schodku podľa bodu 1 kladným zostatkom z finančných operácií 

zisteným podľa §10 ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 746.447,52 Eur, 

3. prerozdelenie konečného prebytku hospodárenia v sume 186.543,82 Eur stanoveného podľa bodov 1 

a 2 nasledovne: 

3.1. vrátenie do rezervného fondu vo výške 121.567,65 Eur; 

3.2. do fondu rozvoje Rače v sume 64.976,17 Eur. 

 

 

Plnenie: UZN 564/28/06/22/P je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 

a zavedený do informačného systému. 

 

 

 

 

 

UZN 571/28/06/22/P  

 

Návrh na schválenie výpožičky ohradníkov (predmetu výpožičky) prostredníctvom Zmluvy o výpožičke 

v prospech OZ Račiansky vinohradnícky chodník 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

výpožičku ohradníkov (predmetu výpožičky) prostredníctvom Zmluvy o výpožičke v prospech OZ Račiansky 

vinohradnícky spolok. 

 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva č. 336/2022 o výpožičke elektrických ohradníkov a súvisiacich komponentoch bola podpísaná 

08.08.2022 a zverejnená 24.08.2022 https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%25
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II.  UZNESENIA MZ 28/06/22 V PLNENÍ 

 

 

• UZN 550/28/06/22/P 

 

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, ako 

prípad hodný OZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

s c h v a ľ u j e 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí             

v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra C KN, parc. č. 17375/16, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 145 m2, parc. č. 17375/2, druh pozemku záhrada vo výmere 323 

m2, parc. č. 17375/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 36 m2, parc. č. 17375/24, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 256 m2, pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-Rača, 

okres Bratislava III, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, za kúpnu cenu celkovo 112 000,- 

EUR Jozefovi Liedlovi, Hlinícka 12, 831 52 Bratislava,  Monike Liedlovej, Hlinícka 12, 831 52 Bratislava, 

z dôvodu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k dlhoročnému užívaniu pozemkov žiadateľmi a ich 

predchodcami na základe a za cenu, za ktorú sa prevod nezrealizoval, pričom na pozemkoch majú rodinný dom  

so záhradou. 

 

Plnenie: UZN 550/28/06/22/P je v plnení. 

Kúpna zmluva nebola podpísaná. Dňa 12.9. bol doručený na mestskú časť predchádzajúci súhlas 

primátora k odpredaju za kúpnu cenu za všetky pozemky spolu 193 000,- EUR, t.j. 254,47 EUR. Kupujúci 

budú o tejto skutočnosti informovaní a vyzvaní na vyjadrenie. 

 

 

 

 

• UZN 551/28/06/22/P 

 

Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno pre vlastníkov parciel na 

parkovanie na Hečkovej ul. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

s c h v a ľ u j e 

1. spôsob nakladania s nehnuteľným majetkom, pozemkami registra C KN parc. č. 1606/5 a 1606/78, zapísanými 

na LV č. 4164, k.ú. Rača, v zmysle Článku 11 Smernice č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom 

mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača - zriadením 

vecného bremena Mestskou časťou Bratislava-Rača, ako povinným z vecného bremena; 

 

2. zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na pozemkoch registra C KN, parc. č. 1606/5 – druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2 a parc. č. 1606/78 – druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 4 m2, zapísané na LV č. 4164 pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-Rača, okres 

Bratislava III, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, in rem v prospech  

 

a) vlastníkov nehnuteľností zapísaných na: LV č. 13403 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/44, LV č. 13405 

– pozemok registra C KN parc. č. 1606/12, LV č. 13406 – pozemky registra C KN parc. č. 1606/73, 1606/74, LV 

č. 13407 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/34, LV č. 13409 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/7, LV č. 

13410 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/17, 13411 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/16, 13412 – 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/55, 13413 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/37, 13414 – pozemok 

registra C KN parc. č. 1606/38, 13415 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/8, 13416 – pozemok registra C KN 

parc. č. 1606/21, 13418 – pozemky registra C KN parc. č. 1606/28, 1606/29, 13419 – pozemok registra C KN 

parc. č. 1606/70, 13420 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/42, 13421 – pozemok registra C KN parc. č. 

1606/53, 13422 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/45, 13423 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/72, 
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13424 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/39, 13425 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/19, 13426 – 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/36, 13427 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/43, 13428 – pozemok 

registra C KN parc. č. 1606/18, 13429 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/40, 13430 – pozemok registra C 

KN parc. č. 1606/48, 13433 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/41, 13434 – pozemok registra C KN parc. č. 

1606/69, 13435 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/56, 13432 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/52, 

13437 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/67, 13438 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/31, 13439 – 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/71, 13440 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/32, 13431 – pozemok 

registra C KN parc. č. 1606/54, 13441 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/68, 13442 – pozemok registra C 

KN parc. č. 1606/20, 13443 – pozemok registra C KN parc. č. 1606/13, 13464 – pozemok registra C KN parc. č. 

1606/33, pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-m.č. RAČA, okres Bratislava III; 

 b) nadobúdateľov nehnuteľností zapísaných na LV č. 4164 - pozemkov registra C KN parc. č. 1606/6, 1606/9, 

1606/10, 1606/22, 1606/23, 1606/24, 1606/25, 1606/26, 1606/27, 1606/30, 1606/35, 1606/46, 1606/47, 1606/49, 

1606/50, 1606/51, 1606/75, pre katastrálne územie: Rača, obec: Bratislava-Rača, okres Bratislava III, vedený 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor; 

ako oprávnených z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača ako 

vlastníka pozemkov registra C KN parc. č. 1606/5, 1606/78, zapísaných na LV č. 4164, pre katastrálne územie: 

Rača, obec: Bratislava-Rača, okres: Bratislava III, strpieť právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými 

vozidlami v celom rozsahu pozemkov parc. č. 1606/5, 1606/78, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného 

bremena v sume 312,80 EUR / 1 pozemok, za týchto podmienok: 

- zmluvy o zriadení vecného bremena s nadobúdateľmi parc. č. 1606/6, 1606/9, 1606/10, 1606/22-27, 1606/30, 

1606/35, 1606/46, 1606/47, 1606/49-51, 1606/75 budú podpísané zároveň s kúpnou zmluvou na pozemky parc. č. 

1606/6, 1606/9, 1606/10, 1606/22-27, 1606/30, 1606/35, 1606/46, 1606/47, 1606/49-51, 1606/75, 

- jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena platí max. za 2 pozemky určené na parkovanie nadobudnuté 

1 nadobúdateľom. Za každé ďalší pozemok bude účtovaná odplata za každé ďalšie 1 miesto,  

- oprávnení z vecných bremien uhradia celú sumu odplaty za zriadenie vecného bremena naraz do 30 dní od 

podpísania zmlúv o zriadení vecného bremena a kúpnych zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

Plnenie: UZN 551/28/06/22/P je v plnení 

Do t.č. bolo na základe výsledkov VOS uzatvorených 6 kúpnych zmlúv a zmlúv o zriadení vecného 

bremena. Vlastníci parkovacích miest (40) vlastnia zatiaľ nepodali žiadosť o zriadenie vecného bremena. 

 

 

 

 

 

• UZN 556/28/06/22/P  

 

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 17375/29, ako prípad hodný OZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 17375/29 o celkovej výmere 1494 

m2, prenajatá časť pozemku je v predpokladanej výmere 35 m2, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača pre vlastníkov 

bytov  a nebytových priestorov v bytových domoch na Cyprichovej ul. č. 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 831 54 

Bratislava, zastúpenými správcom: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 

Bratislava a Cyprichovej ul. č. 1,3, 831 54 Bratislava, zastúpenými správcom SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., 

Bebravská 34, 821 07 Bratislava, spoločne zastúpenými správcom na strane nájomcu: Správcovská kancelária 

PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895 403  z dôvodu výstavby a následného 

užívania kontajnerového stojiska vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1,3  a 

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 831 54 Bratislava, postavenom na časti pozemku parc. č. 17375/29, k.ú. Rača, z dôvodu 
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zabezpečenia nádob na odpad, ktoré sú v súčasnosti umiestnené na verejných chodníkoch na Cyprichovej ul., 

pričom vlastníci bytov a NP kontajnerové stojisko vybudujú na vlastné náklady za týchto podmienok:  

- doba nájmu: neurčitá, 

- výška nájomného: 5 EUR/m2/rok, 

- účel nájmu: výstavba a užívanie kontajnerového stojiska, umiestnenie nádob na komunálny, triedený a biologicky 

rozložiteľný odpad, podľa skutočného projektu, 

-  nájomná zmluva bude podpísaná do 30.09.2022, 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 30.09.2022, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Plnenie: UZN 556/28/06/22/P je v plnení. 

Nájomná zmluva nebola zatiaľ podpísaná, na MZ 27.09.2022 bude predložené na schválenie zmena 

uznesenia – predĺženie termínu na podpis zmluvy. 

 

 

 

 

 

• UZN 557/28/06/22/P  

 

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022-2026 na plný úväzok. 

Plnenie: UZN 557/28/06/22/P je v plnení. 

  Rozsah výkonu starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026 bude na plný úväzok. 

 

 

 

 

 

•  UZN 568/28/06/22/P  

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

 

                                                                 B. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti  

na II. polrok 2022. 

 

 

Plnenie: UZN 568/28/06/22/P je v plnení. 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača 
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Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev 
 

 

 

 

• UZN 508/29/03/22/P 

 

Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača, upravené            

po prerokovaní, február-apríl 2021 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a/ berie na vedomie 

1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-

Huštekle,  MČ Bratislava-Rača, február 2022, 

2) stanovisko Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, č.j. OU-BA-OVBP3-

2022/9139 zo dňa 01. 02. 2022, 

3) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu zadania                    

pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle,  MČ Bratislava-Rača, február 2021, 

 

b/ schvaľuje 

„Zadanie pre Územný plán zóny Táborky – Huštekle, Mestská časť Bratislava-Rača, upravené po prerokovaní, 

február-apríl 2021“,  

 

c/ odporúča 

starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača pokračovať v obstarávaní Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ 

Bratislava-Rača na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, 

MČ Bratislava-Rača, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Plnenie: UZN 508/29/03/22/P je v plnení.  

Na základe schváleného uznesenia bola spracovateľovi zadaná požiadavka na spracovanie konceptu 

Územného plánu Táborky-Huštekle a v pokračovaní územno plánovacej činnosti.   

 

 

 

 

 

• UZN 513/29/03/22/P  

 

Návrh na odpredaj a prenájom parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 formou VOS 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku – pozemkov registra C KN parc. č. 1606/6, 1606/9, 1606/10, 1606/22, 

1606/23, 1606/24, 1606/25, 1606/26, 1606/27, 1606/30, 1606/35, 1606/46, 1606/47, 1606/49, 1606/50, 1606/51, 

1606/75, druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, zapísané na LV č. 4164, pre katastrálne územie: Rača, obec: 

Bratislava-m.č. RAČA, okres Bratislava III, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, formou 

obchodnej verejnej súťaže v súlade s §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  

 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle s §9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

- špecifikácia predmetu prevodu: 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/6 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný na 

LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/9 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný na 

LV č. 4164, 



 
Informácia o plnení uznesení predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 27.09.2022 

  13 
 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/10 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/22 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/23 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/24 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/25 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/26 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/27 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/30 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/35 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/46 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/47 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/49 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/50 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/51 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

pozemok registra C KN parc. č. 1606/75 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 

- minimálna predajná cena za 1 pozemok: 10.000,- EUR, 

- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

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

Obchodné verejné súťaže na odpredaj pozemkov budú vyhlásené opakovane, s lehotou na uzatvorenie 

jednotlivých kúpnych zmlúv na pozemky do 31.08.2022.  

 

c) prenájom pozemkov, ktoré sa neodpredajú do 31.08.2022, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, za 

minimálnu cenu nájmu v EUR/m2/rok za 1 pozemok stanovenú v zmysle VZN MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 

z 11.12.2012 o miestnych daniach, v znení VZN 2/2018 z 20. februára 2018, VZN č. 4/2019 z 10. decembra 2019, 

VZN č. 7/2020 z 12. mája 2020 a VZN č. 11/2020 z 15. decembra 2020. 

 

Plnenie: UZN 513/29/03/22/P je v plnení. 

V dňoch 09.05.2022 až 03.06.2022 bola vyhlásená VOS na odpredaj, VOS bola vyhodnotená a dvom 

úspešným účastníkom súťaže bola zaslaný mailom návrh Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 

bremena. Ak zmluvy nebudú podpísané do 07.07.2022, bude sa rokovať s ďalšími účastníkmi podľa 

poradia.  

 

 

 

 

 

• UZN 476/14/12/21/P 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2022 
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II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

 

III. berie na vedomie 

 

skutočnosť, že k 30. aprílu 2022 kontroly podľa Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti 

Bratislava-Rača na I. polrok 2022 JUDr. Bezákovej neboli vykonané. 

Ku dňu 01.05.2022 nastala zmena v osobe vykonávajúcej funkciu Miestneho kontrolóra a ku dňu nástupu novej 

kontrolórky - 02. 05. 2022 – nebol predložený Odovzdávací protokol a ani neboli zanechané žiadne materiály             

( písomnej ani v elektronickej forme) z výkonu kontrolnej činnosti plánovanej uskutočniť podľa Plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol schválený Uznesením UZN č. 476/14/12/21/P. 

 

Na základe zistených skutočností a zhodnotenia možností s ohľadom na zostávajúce časové obdobie a povinnosti  

vyplývajúce z § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  §20 - §27 

zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo 

k prehodnoteniu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 nasledovne -  vykonanie dvoch zo štyroch 

plánovaných kontrol, z ktorých ku dňu konania MZ – 28.06.2022 je kontrola IIIA/1 podľa Plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol schválený Uznesením UZN č. 476/14/12/21/P ukončená, kontrola IIIC/1 

otvorená a kontroly IIIA/2 a IIIA/3 sú predložené v Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky 

Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2022 na schválenie rokovaniu MZ dňa 28.06. 2022. 

 

Plnenie: UZN 476/14/12/21/P je splnené 

Na základe zistení plnenia schváleného Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 došlo na MZ 28. 06. 2022 

k preschváleniu 2 kontrol do nového Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.  

 

 

 

 

• UZN 359/30/03/21/P 

 

Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková dolina 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

a) schvaľuje 

zámer prevzatia do užívania časti areálu Kúpaliska Rača - Parku od STARZ  

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava – Rača, Mgr. Michala Drotována, na začatie rokovaní so STARZ. Cieľom rokovaní je 

dohodnúť možnosti a podmienky využitia časti areálu Kúpaliska Rača - Parku na zmluvnej báze so STARZ a 

príprava zmluvnej dokumentácie. 

Navrhované podmienky:  

• doba užívania 

- určitá, min. 10-15 rokov 

- s opciou predĺženia/obnovenia 

• účel nájmu 

• vytvorenie priestoru pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti, zvyšovanie 

fyzickej a psychickej odolnosti a zdravého spôsobu života najmä obyvateľov Rače, 

• iné podmienky:  

- právo MČ Bratislava - Rača  

• umiestňovať hracie a športové prvky,  

• vybudovať  volejbalové ihrisko,  

• sprístupniť Park verejnosti,  
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• využívať Park aj na aktivity v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí 

organizovaných MČ Bratislava – Rača, prípadne iných PO/FO 

 

• Plnenie: UZN 359/30/03/21/P je splnené. 

 

 

 

 

• UZN 361/30/03/21/P 

 

Petícia s názvom – „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 17.03.2021 doručená petícia 

s názvom „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“ (ďalej aj ako „petícia“), 

ktorá bola adresovaná starostovi mestskej časti Bratislava-Rača a poslancom Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom pod č. 

4080/2021, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad s právnymi predpismi 

a verejným a/alebo iným spoločným záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie. 

 

2. berie na vedomie 

 

petíciu s názvom „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“. 

 

3. žiada  

 

starostu, aby začal rokovať so ZVV a DHZ a následne na komisie predložil možné varianty riešenia vzniknutej 

situácie spoločne s preferovanou možnosťou.  

 

Plnenie: UZN 361/30/03/21/P je v plnení. 

Dňa 19.04.2021 sa uskutočnilo na podnet starostu mestskej časti Bratislava-Rača osobné stretnutie oboch 

zúčastnených strán (ZVV a DHZ), na ktorom sa dohodol ďalší postup riešenia sporu a určil sa termín                  

na vzájomné vyjadrenie sa k variantom riešenia situácie. Komisia životného prostredia na svojom zasadnutí 

zaujala v tejto veci stanovisko a ďalšie osobné stretnutie sa uskutočnilo dňa 24.06.2021 za účasti starostu 

a DHZ za účelom diskusie o možných riešeniach. V súčasnosti zatiaľ nedošlo k žiadnemu ďalšiemu posunu 

v tejto veci. Uvedené skutočnosti sú od predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Rača bezo zmeny. 

 

 

 

 

• UZN 342/09/02/21/P 

 

Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúča starostovi rokovať o podmienkach podnájmu s predkladateľom 

štúdie p. Molottom. 
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Plnenie: UZN 342/09/02/21/P je v plnení. 

Pán Molotta bol mestskou časťou Bratislava-Rača požiadaný o doplnenie žiadosti v presnom vymedzení 

parciel, požadovanej doby nájmu a tiež v predložení základného projektu resp. nákresu, ktorý bude 

následne zaslaný Hl. mestu SR Bratislava na posúdenie. Do dnešného dňa mestská časť Bratislava-Rača 

neeviduje žiadne doplnenie takejto žiadosti. 

V súvislosti s informáciami zaslalo svoje stanovisko Hl. mesto SR Bratislava, podľa ktorého  zámer nie 

je v súlade s koncepciou rozvoja lesov z roku  2019.  V danej koncepcii je v prípade Slalomka uvedené: 

„Preskúmať možnosť navrátenia plochy do prírodného stavu“. (s. 7 resp. s. 25) materiálu zverejneného      

na www.lesy.bratislava.sk 

V súčasnosti zatiaľ nedošlo k žiadnemu ďalšiemu posunu v tejto veci. Uvedené skutočnosti sú                             

od predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača bezo zmeny. 

 

 

 

 

• UZN 269/14/07/20/P 

 

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej kontrolórky 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

A) súhlasí 

s rekonštrukciou budovy základnej školy Plickova 9, stavby so súpisným číslom 7471, nachádzajúcej sa                     

na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 891/37, stavby telocvične na pozemku parc. č. 891/38 a pozemok parc. č. 891/296 

tvoriaci obslužný priestor k obom budovám, všetky zapísané na LV č. 1628, pre k.ú. Rača za účelom vybudovania 

základnej školy zriadenej mestskou časťou Bratislava-Rača; 

B) žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača zahrnúť do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 čerpanie 

prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na účel podľa časti A) tohto uznesenia vo výške 1.000.000,- Eur; 

C) berie na vedomie 

stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; 

D) schvaľuje 

prijatie úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie účelu podľa časti A) tohto uznesenia 

za týchto podmienok: 

 

1. Všeobecné podmienky: 

a) objem úveru: 3.500.000,- Eur, 

b) čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru, 

c) odklad splátok istiny: až do úplného vyčerpania úveru, 

d) splácanie istiny: štvrťročne, 

e) zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia, 

f) poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti: 0,- Eur, 

g) poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého úveru: 0,- Eur, 

h) zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlžníka: max. 350,- Eur, 

i) poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- Eur, 

j) poplatok za monitoring úveru: 0,- Eur, 

k) žiadne iné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru s výnimkou poplatku za vedenie úverového účtu, ktorý 

bude účtovaný na základe platného sadzobníka poplatkov. 

2. Splatnosť úveru 20 rokov s úrokovou sadzbou max. 0,55% p.a.  

E) splnomocňuje 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača na podpísanie úverovej zmluvy na financovanie účelu podľa časti A) tohto 

uznesenia do 31.10.2020. 

 

 

Plnenie: UZN 269/14/07/20/P je splnené 
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V súčasnosti v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ Plickova boli vykonané kroky:-  

- rozdelenie výkazu výmer – časť architektúra a statika na stavebné objekty škola, telocvičňa, 

- objednaná dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce uzavretím Zmluvy o dielo dňa 27.08.2020, 

zverejnená pod č. 228/2020 (spol. KONSTRUKT PLUS, s.r.o.), 

- uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v zabezpečení verejného obstarávania pre projekt „Rekonštrukcia 

ZŠ Plickova“ dňa 27.09.2020, zverejnená pod č. 244/2020 (spol. APUEN AKADÉMIA, s.r.o.), 

- externý projektový manažér na prípravnú časť (spol. KACC, s.r.o.), vystavená obj. č. 202000479 dňa 

23.09.2020 s predmetom komplexného servisu projektového manažéra stavby súvisiacej s prípravnou 

fázou projektu rekonštrukcie základnej školy, 

- schválenie úveru za účelom rekonštrukcie ZŠ Plickova vo výške 3,5 mil. eur. Zmluva o úvere č. 

1066/CC/20, 

- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – vypracovaná 

dokumentácia a podaná žiadosť na hodnotenie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ schválená a zaradená 

na do zoznamu verejných prác,  

- úprava realizačnej dokumentácie a výkazu výmer pre potreby verejného obstarávania,  

- vyhlásenie verejného obstarávania – 4.12.2020 Európsky vestník, 7.12.2020 Slovenský vestník, ktoré 

v súčasnosti prebieha, 

- vypracovaná dokumentácia Plán ochrany drevín počas stavebnej činnosti (obj. č.: 202100124), 

- Zmluva o výkone technického dozoru, (spol. KACC, s.r.o.) zverejnená pod poradovým číslom 136/2021, 

- začatie štátneho dozoru 06.05.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

- ukončenie štátneho dozoru 01.06.2021, 

- Zmluva o výkone autorského dozoru  zo dňa 25.06.2020 so spoločnosťou Pantograph s.r.o.,  zverejnená 

pod poradovým č. 178/2021, 

- dňa 17.06.2021 prebehla elektronická aukcia na zhotoviteľa stavby, úspešným uchádzačom je spoločnosť 

Kami Profit, s.r.o., 

- Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby podpísaná 27.07.2021, zverejnená pod poradovým č. 221/2021, 

- v mesiaci júl 2021 Fond na podporu športu rozhodol o pridelení dotácie vo výške 387.325,00 € na 

rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova, v súčasnosti sa pripravuje Zmluva na podpis, 

- dňa 28.07.2021 podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MIRRI SR pre projekt „Rozšírenie 

kapacít základných škôl v mestskej časti Bratislava-Rača“ ,  

- 04.08.2021 odovzdanie staveniska a začiatok stavebných prác 

- Dodatok č.1 Rekonštrukcia ZŠ Plickova, práce naviac, strecha:  Vyrovnanie spádových plynosilikátových 

panelov do roviny, zverejnený  dňa 07.10. 2021 pod číslom 289/2021, 

- Dodatok č.2 Rekonštrukcia ZŠ Plickova , zverejnený dňa 26.11.2021 pod číslom 339/2021, 

- December 2021 - Získanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

vo výške 2,85 mil. Eur, 

- v súčasnosti je predmetné uznesenie v plnení a postupne sa napĺňajú jednotlivé kroky. 

- k čerpaniu poskytnutého úveru došlo prvýkrát dňa 09.09.2021. Úver je k 30.06.2022 v plnej výške (3,5 

mil. €) dočerpaný v zmysle úverovej zmluvy. Istina úveru v SLSP sa začne splácať v 3. štvrťroku. 

 

 

• UZN 100/18/06/19/P 

 

Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača na roky 2019-

2022. 

 

Plnenie: UZN 100/18/06/19/P je v plnení. 

Programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača je 

v postupnom plnení. Stav k 16.9.2022 - z príslušných schválených bodov je 22 splnených a 15 je v plnení.  

 
 


