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Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 15.12.2022  

Uznesenia č. 15 - 37 

 

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

Mgr. Michal Drotován. 

 

Program 

 

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

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

4. Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

 platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

5. Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku 

 viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 

6. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ 

7. Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 a prislúchajúcej časti priľahlého pozemku parc. č. 17375/29, 

 ako prípad hodný OZ 

8. Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ 

9. Návrh na prenájom NP, pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, 

 obchodnou verejnou súťažou 

10. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P v znení uznesenia č. UZN 

 579/27/09/22/P 

11. Návrh na pomenovanie verejných priestranstiev - ulice v lokalite Východné, investičný projekt Rendez 

 Vous 

12. Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom 

 zvereným do správy MČ 

13. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022 

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

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

16. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača 

17. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti 

 Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi 

 mestskej časti 

18. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

19. Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na 

 hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

21. Interpelácie 

22. Rôzne 

  17.30 – 18.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov 

23. Záver 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 schvaľuje 

 

program zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 15/15/12/22/P 

 

1. a) Doplnenie bodu č. 21 – Návrh na schválenie zámeru čerpania investičného úveru 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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 schvaľuje 

 

doplnenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 16/15/12/22/P 

 

2. Voľba členov návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: 

Ing. Vladimír Groch 

Dominik Vrba 

 

b) schvaľuje 

overovateľov uznesení a zápisnice: 

Mgr. Milada Dobrotková, MPH. 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

 

Hl.: 10/0/0/1                                          UZN 17/15/12/22/P 

 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 
A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení číslo 01 - 14 z rokovania  Miestneho zastupiteľstva konaného                       

dňa 15. novembra 2022 a z rokovaní predchádzajúcich období (VO 2018-2022). 

 

B. konštatuje, že 

 

uznesenia z rokovania Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15. novembra 2022 

 

1. číslo:  03/15/11/2022/P  04/15/11/2022/P  06/15/11/2022/P časťA

 07/15/11/2022/P  08/15/11/2022/P  09/15/11/2022/P 

 10/15/11/2022/P  12/15/11/2022/P  13/15/11/2022/P 

 14/15/11/2022/P 

 

sú splnené 

 

2. číslo: 06/15/11/2022/P časť B 

je v plnení 

 

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach (VO 2018 – 2022) 

 

MZ 27/09/22 číslo:  576/27/09/22/P  577/27/09/22/P  578/27/09/22/P  

   579/27/09/22/P  580/27/09/22/P časť A, C, D a ,E    

   581/27/09/22/P  582/27/09/22/P  584/27/09/22/P 

 

MZ 28/06/22 číslo: 557/28/06/22/P 

 

         sú splnené 

 

 

2. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach 
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MZ 27/09/22 číslo:  580/27/09/22/P časť B a F 

MZ 28/06/22 číslo:  550/28/06/22/P   551/28/06/22/P  556/28/06/22/P  

   569/28/06/22/P 

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 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 18/15/12/22/P 

 

 

4. Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho    

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Pozmeňujúci návrh 

K materiálu (bodu programu): bod 4. - Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o 

určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Návrh zmenu* / doplnenie* uznesenia: 

 

Navrhujeme, aby vo VZN boli upravené oproti pôvodnému návrhu navyše aj poplatky za pobyt dieťaťa v materskej 

škole z 38 Eur na 57 Eur na mesiac, počas letných prázdnin z 57 Eur na 85 Eur, na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí v základnej škole (ŠKD) z 29 Eur na 44 Eur 

na mesiac, pri obmedzenej prevádzke ŠKD z 19 Eur na 29 Eur a výška príspevku na režijné náklady, ktoré sú 

súčasťou príspevku na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, pre materskú školu z 8 Eur na 14 Eur na mesiac 

a pre ZŠ z 9 Eur na 14 Eur na mesiac. 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

doplnenie uznesenia, aby vo VZN boli upravené oproti pôvodnému návrhu navyše aj poplatky za pobyt dieťaťa v 

materskej škole z 38 Eur na 57 Eur na mesiac, počas letných prázdnin z 57 Eur na 85 Eur, na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí v základnej škole (ŠKD) z 29 Eur 

na 44 Eur na mesiac, pri obmedzenej prevádzke ŠKD z 19 Eur na 29 Eur a výška príspevku na režijné náklady, 

ktoré sú súčasťou príspevku na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, pre materskú školu z 8 Eur na 14 Eur 

na mesiac a pre ZŠ z 9 Eur na 14 Eur na mesiac. 

Hl.: 9/0/2/0                                          UZN 19/15/12/22/P 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2021 z 28. septembra 2021 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Hl.: 9/0/2/0                                          UZN 20/15/12/22/P 

 

5. Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku 

viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2022 z 03.05.2022 o poskytovaní finančného príspevku 

viacdetným rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom 
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Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 21/15/12/22/P 

 

6.  Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

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, prenájom nebytových priestorov - miestností č. 149, 150, 151A, 155, 156, 157, 152, 

153, 154, 151B, 148, 151C o celkovej výmere 147,56 m2, na 1. nadzemnom podlaží, v trakte B Zdravotného 

strediska Tbiliská 6, 831 06 Bratislava-Rača, pre Deti a dorast s.r.o., Tbiliská 6, Bratislava – mestská časť Rača 

831 06, IČO: 46 920 331, z dôvodu pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, poskytujúcim zdravotnú 

starostlivosť pre najmladších obyvateľov mestskej časti a mládež, v ambulancii všeobecného lekára pre deti 

a dorast, a zachovanie preventívneho Centra podpory zdravého vývinu detí, za týchto podmienok: 

 

-   cena nájmu nebytových priestorov, č. m. 149, 150, 151C, 152, 153, 154, 155, 156, 157, spolu o výmere 102,76 

m2: vo výške 60,- EUR/m2/rok, 

-   cena nájmu spoločných priestorov, č. m. 148, 151A, 151B spolu o výmere 44,80 m2: vo výške 46,- EUR/m2/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 

-   výmera: spolu 147,56 m2,  

-   doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: všeobecný lekár pre deti a dorast a preventívne centrum pre deti a dorast (Centrum podpory zdravého 

vývinu detí Baby Help). 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 22/15/12/22/P 

 

7. Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 a prislúchajúcej časti priľahlého 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 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, prenájom nebytových priestorov o výmere spolu 70,40 m2, na 1. nadzemnom 

podlaží zdravotného strediska Hubeného 2 a prislúchajúcej časti priľahlého pozemku parc. č. 17375/29, 

zapísaného na LV č. 1 k.ú. Rača, o výmere 30 m2,  pre BARBERIA s. r. o., Narcisová 38, Bratislava 821 01, IČO: 

46 350 438, z dôvodu pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, ktorý má priestory v nájme na dobu určitú 

a vykonal zhodnotenie priestorov na vlastné náklady, pričom má záujem dlhodobo pôsobiť v mestskej časti a 

zachovanie kontinuity poskytovania daných služieb obyvateľom mestskej časti a podpora malého a stredného 

podnikania v miestnej komunite za týchto podmienok: 

-   cena nájmu nebytových priestorov o výmere 70,40 m2 vo výške 51,- EUR/m2/rok, 

-   cena nájmu časti pozemku o výmere 30 m2 vo výške 12,- EUR/m2/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 

-  výmera: nebytové priestory 70,40 m2, pozemok 30 m2, 

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela, masážnych, relaxačných činností, kozmetiky, 

manikúry, kaderníctva, 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.01.2023. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.01.2023, toto uznesenie stratí platnosť. 

   

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 23/15/12/22/P 

 

8. Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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s c h v a ľ u j e 

 

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, zníženie výšky nájomného za nebytové priestory o celkovej výmere 192,91 m2, 

nachádzajúce sa v bytovom dome na Kadnárovej ul. č. 51, 53, 55, vchod Kadnárova ul. č. 53, stavba so súpisným 

číslom 2518, postavená na pozemkoch registra  C KN parc. č. 17336/16-18, zapísaná na LV č. 4956, v k.ú. Rača, 

pre nájomcu Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124, zo súčasnej 

ceny nájomného vo výške 12,68 EUR/m2/rok, t.j. ročné nájomného v sume 2 446,56 EUR/rok, na 1,- EUR/rok, z 

dôvodu zachovania poskytovania verejno-prospešnej služby – pošty v mestskej časti Bratislava-Rača, ktorej hrozí 

zatvorenie pre nízke hospodárske výnosy a vysoké prevádzkové náklady, nakoľko v prípade skončenia prevádzky 

bude v mestskej časti prevádzkovaná iba 1 pošta za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/rok,  

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby, 

- výmera: 192,91 m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- účel nájmu: prevádzka pošty. 

 

Hl.: 11/0/0/0                                          UZN 24/15/12/22/P 

 

9. Návrh na prenájom NP, pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, 

obchodnou verejnou súťažou 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

s c h v a ľ u j e 

 

1. prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 – miestnosti č. 219, 

221, 222, 223, 225, 226 o výmere spolu 78,83 m2 s podielom na spoločnom priestore – miestnosti č. 220 o výmere 

16 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v trakte A zdravotného strediska a miestnosti č. 333, 334, 

342, 348 - 359 o výmere 220,18 m2 s podielom na spoločnom priestore – miestnosti č. 352, 357, 330 o výmere 

spolu 56,31 m2, na treťom nadzemnom podlaží v trakte B zdravotného strediska, stavba zdravotného strediska 

zapísaná na LV č. 1248, k.ú. Rača; pozemok parc. č. 17115/946 o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. 17115/924 

o celkovej výmere 785 m2, výmera prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel 1/24 o veľkosti 32,70 m2, zapísané na 

LV č. 1, k.ú. Rača 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,  

 

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

v znení neskorších predpisov: 

 

a) zdravotné stredisko Tbiliská 6: 

- minimálna výška nájomného ktorú musí účastník obchodnej verejnej súťaže ponúknuť: 62,00 EUR/m2/rok za 

nebytové priestory a 44,00 EUR/m2/rok za spoločné priestory 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- účel nájmu: lekári rôznych špecializácií, príp. iná zdravotnícka činnosť, lekárenská starostlivosť vo výdajni 

zdravotníckych pomôcok, príprava a výroba prípravkov, používaných v zdravotníctve, 

- výmera: spolu 371,32 m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- lehota na predkladanie ponúk: 15 pracovných dní od dátumu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

 

b) pozemok parc. č. 17115/946 o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2, výmera 

prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel 1/24 o veľkosti 32,70 m2, 

- minimálna výška nájomného ktorú musí účastník obchodnej verejnej súťaže ponúknuť: 1,00 EUR/m2/rok, 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia, 

- výmera: 206 m2  + podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2, čo zodpovedá 32,70 

m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 
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- lehota na predkladanie ponúk: 15 pracovných dní od dátumu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

- na pozemku bude zakázaná výstavba akejkoľvek stavby. 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 25/15/12/22/P 

 

10. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P v znení uznesenia č. UZN 

579/27/09/22/P 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 556/28/06/22/P zo dňa 

28.06.2022 v znení uznesenia č. UZN 579/27/09/22/P zo dňa 27.09.2022 na prenájom časti pozemku parc. č. 

17375/29 nasledovne: 

A) slová  „... prenajatá časť pozemku je v maximálnej výmere 50 m2...“ sa nahrádzajú slovami „... prenajatá časť 

pozemku je v maximálnej výmere 75 m2...“; 

 

B) slová „do 31.12.2022“ sa nahrádzajú slovami „do 28.02.2023“. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 26/15/12/22/P 

 

11. Návrh na pomenovanie verejných priestranstiev - ulice v lokalite Východné, investičný projekt Rendez 

Vous 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

 v lokalite Východné – investičný projekt Rendez Vous na časti pozemku parc.č. 4784/144 CKN pomenovanie 

verejného priestranstva - ulice 

Ulica Eduarda Wenzla 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 27/15/12/22/P 

 

 

12. Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom 

zvereným do správy MČ 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom 

zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača 

 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 28/15/12/22/P 

 

13. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2022 v predloženom 

znení 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 29/15/12/22/P 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu na rok 2022, výška príjmov rozpočtu je 27.625.243,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 

27.625.243,- Eur. 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 30/15/12/22/P 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

doplnenie stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

o odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača nasledovne: 

 

Komisia finančná a majetková 

1. Ing. Viktor Bielko 

2. Mgr. Charilaos Papageorgiou 

3. Ing. Boris Šimonič 

4. Ing. Peter Šinály 

 

Komisia školská a sociálna 

1. PhDr. Mgr. Branislava Belanová 

2. PhDr. Mária Homolová 

3. Ing. Lucia Kalmárová 

4. Radko Štulrajter 

 

Komisia kultúrna a športová 

1. Mgr. Mário Khandl 

2. Branko Kovačič 

3. PhDr. Jana Maniková 

4. Lucia Maniková 

 

Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva 

1. Milan Abel 

2. Mgr. Juraj Dobšovič 

3. Ladislav Findl 

4. RNDr. Valter Makovský 

 

Hl.: 13/0/1/0                                          UZN 31/15/12/22/P 

 

16. Návrh plánu sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

plán sobášnych dní v roku 2023 na Matričnom úrade Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača nasledovne:  

 

14.01.2023, 28.01.2023 

11.02.2023, 25.02.2023 

11.03.2023, 25.03.2023 

15.04.2023, 29.04.2023 

13.05.2023, 27.05.2022  

10.06.2023, 24.06.2023 

08.07.2023, 29.07.2023 

05.08.2023, 26.08.2023 

09.09.2023, 23.09.2023  

07.10.2023, 28.10.2023 

11.11.2023, 25.11.2023 

02.12.2023, 16.12.2023 

 

Hl.: 14/0/1/0                                          UZN 32/15/12/22/P 
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17. Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi 

mestskej časti 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A) schvaľuje 

 

plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 

 

B) berie na vedomie 

 

plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 33/15/12/22/P 

 

18. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

s účinnosťou od 1. januára 2023 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 34/15/12/22/P 

 

19. Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na 

hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, 

efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 35/15/12/22/P 

 

20. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. schvaľuje 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 

B. poveruje 

 

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

polrok 2023 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 36/15/12/22/P 

 

21. Návrh na schválenie zámeru na čerpanie investičného úveru 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. Súhlasí s východiskami rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača pre rok 2023, ktoré boli predložené na 

pracovnom stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva a vedenia mestskej časti k rozpočtu dňa 12.12.2022. 

 

B. Žiada starostu o zvolanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva k prerokovaniu rozpočtu pre rok 2023 na 

17.01.2023. 



 

Uznesenia zo zasadnutia  miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 15.12.2022 9/9 

 

C. Berie na vedomie zámer čerpania investičného úveru na výstavbu materskej školy na Kadnárovej ulici 

vo výške 1.500.000,- Eur. 

 

D. Žiada starostu osloviť finančné inštitúcie na predloženie ponúk na poskytnutie investičného úveru. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 37/15/12/22/P 

 

22. Interpelácie 

 

23. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

24. Záver 

 

 

 

 

V Bratislave,  16. decembra 2022, zapísala: Bibiana Halinkovičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v. r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta 

   

   

   

Ing. Milada Dobrotková, MPH, v. r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v. r. 

prednosta 

 


