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Uznesenia z rokovania  

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 14.02.2023  

Uznesenia č. 42 - 68 

 

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

 Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Rača za rok 2022 

5. Správa o bezpečnosti za rok 2022 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ  Bratislava 

 Rača 

6. Návrh na ukončenie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu a jeho následné pridelenie 

7. Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto 

 území 

8. Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok 

9. Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 ako prípad hodný OZ 

10. Návrh na odpredaj parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, 

 obchodnou verejnou súťažou 

11. Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia 

12. Návrh VZN č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

 plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej 

 kampane 

13. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

 dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

14. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s 

 majetkom zvereným do správy MČ 

15. Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. nrok 2023 

16. Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača 

17. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2022 

18. Návrh na udelenie ocenenia „Významná osobnosť Rače“ za rok 2022 (predkladateľ: starosta) 

19. Návrh na prijatie úveru na výstavbu MŠ Kadnárova 

  Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov  financovania 

20. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. UZN 342/09/02/21/P 

21. Správa o výsledku kontroly personálnej agendy zamestnancov v Základnej škole s materskou 

 školou Jána Amosa Komenského 

22. Správa o výsledku kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z.  o 

 miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

23. Správa o kontrolnej činnosti v zmysle §18 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 

 znení neskorších predpisov  

24. Informácia o vybavení interpelácií 

25. Interpelácie 

26. Rôzne 

  17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

27. Záver 

 

 

 

 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 schvaľuje 
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program zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 12/0/0/0                                          UZN 42/14/02/23/P 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 schvaľuje 

 

vypustenie bodu č. 4 – Informácia o stave bezpečnostnej situácie a ochrane verejného poriadku v služobnom 

obvode Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava-Rača za rok 2022 z programu zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 11/0/0/1                                          UZN 43/14/02/23/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: 

Mgr. Peter Pilinský 

Ing. Júlia Štefanidesová 

 

b) schvaľuje 

overovateľov uznesení a zápisnice: 

Ing. Michal Feik, PhD. 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

 

Hl.: 11/0/0/1                                          UZN 44/14/02/23/P 

 

3. Informácia o kontrole plnenia uznesení 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 
A. berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole plnenia  

 

uznesenia číslo 6 z rokovania MZ konaného 15.novembra 2022 

uznesení číslo 16 - 36 z rokovania  Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2022, 

uznesení číslo 40 a 41 z mimoriadneho  rokovania  Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 17. januára 2023  

 

a z rokovaní predchádzajúcich období (VO 2018-2022) 

 

 

B. konštatuje, že 

(VO 2022 – 2026) 

 

uznesenia z rokovania  Miestneho zastupiteľstva konaného dňa 15. novembra 2022, dňa 15. decembra 2022 

z mimoriadneho  rokovania   dňa 17. januára 2023 

 

1. číslo:  06/15/11/2022/P  16/15/12/2022/P  19/15/12/2022/P 

 20/15/12/2022/P  21/15/12/2022/P  22/15/12/2022/P 

 23/15/12/2022/P  26/15/12/2022/P  27/15/12/2022/P 

 28/15/12/2022/P  30/15/12/2022/P  31/15/12/2022/P 

 32/15/12/2022/P  33A/15/12/2022/P 34/15/12/2022/P 

 40/17/01/2023/P  41/17/01/2023/P 

          sú splnené 
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2. číslo: 24/15/12/2022/P  25/15/12/2022/P  36/15/12/2022/P 

           

          je v plnení 

 

 

C. konštatuje, že 

(VO 2018 – 2022) 

 

1. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach  

 

MZ 27/09/22 číslo:  580/27/09/22/P časť 2F 

MZ 28/06/22 číslo:  569/28/06/22/P 

MZ 30/03/21 číslo:  361/30/03/21/P 

MZ 18/06/19 číslo:  100/18/06/19/P 

          sú splnené 

 

 

2. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach 

 

MZ 27/09/22 číslo:  580/27/09/22/P časť 2B 

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

MZ 29/03/22 číslo:  513/29/03/22/P 

MZ 29/03/22 číslo:  508/29/03/22/P 

MZ 09/02/21 číslo:  342/09/02/21/P 

 

          sú v plnení 

 

 

3. uznesenia z rokovaní Miestneho zastupiteľstva v predchádzajúcich obdobiach 

 

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.: 12/0/0/0                                          UZN 45/14/02/23/P 

 

 

4. Správa o bezpečnosti za rok 2022 - informácia o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača 

 

berie na vedomie 

 

Informáciu o činnosti Expozitúry MsP BA III v MČ Bratislava Rača za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

Hl.: 13/0/0/0                                          UZN 46/14/02/23/P 

 

 

5. Návrh na ukončenie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu a jeho následné pridelenie 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 



 

Uznesenia zo zasadnutia  miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 14.02.2023 4/10 

1. odstúpenie od zmluvy s pani Miriam Šmičekovou, nájomníčkou obecného nájomného bytu č. 31, garsónka 

o rozlohe 25,91 m2 na ulici Pekná cesta 3 v Bratislave  pre podstatné porušenie zmluvy o nájme bytu, 

nenapĺňaním účelu nájmu podľa bodu 8.3.3. zmluvy, 

 

2. uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej je nájom obecného nájomného bytu č. 31 garsónka o rozlohe 

25,91 m2 na ulici Pekná cesta 3 v Bratislave, medzi MČ a nájomníčkou pani Miriam Horehájovou  na dobu 

určitú  1 rok od  01.03.2023. 

 

Hl.: 13/0/0/0                                          UZN 47/14/02/23/P 

 

6.  Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Mgr. Petra Pilinského 

K materiálu (bodu programu): bod 6 . - Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie 

stavebnej uzávery v tomto území 

Návrh zmenu* / doplnenie* uznesenia: 

 

b) Žiada starostu, aby rokoval s investorom o zmene projektu v tom zmysle, aby v plánovanej výstavbe zmenil 

intenzitu výstavby v hornej časti územia (pod vinohradníckou cestou Alstrova-Pekná cesta) zo štvorpodlažnej 

výstavby na výstavbu rodinných domov. Zároveň treba požadovať, aby bolo v rámci plánovaného developingu 

dopravne obslúžené celé rozvojové územie (tzn. Vrátane územia nad Zlatým krídlom). Termín: do konca apríla 

2023. 

 

Hl.: 4/1/9/0                                          UZN 48/14/02/23/P 

         Pozmeňujúci návrh nebol prijatý 

 

Pozmeňujúci návrh poslanca Ing. Michala Feika, PhD. 

K materiálu (bodu programu): bod 6 . - Petícia za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie 

stavebnej uzávery v tomto území 

Návrh zmenu* / doplnenie* uznesenia: 

 

b) Odporúča prerokovať petíciu za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery 

v tomto území na komisii životného prostredia, dopravy, územného plánovania a pre podporu vinohradníctva 

a následne predložiť materiál opätovne na rokovanie zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 13/0/1/0                                          UZN 49/14/02/23/P 

         Pozmeňujúci návrh bol prijatý 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

        a) 

berie na vedomie 

 

petíciu za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území. 

 

b) 

odporúča 

 

prerokovať petíciu za územný plán zóny nad Kadnárovou ulicou a vyhlásenie stavebnej uzávery v tomto území na 

komisii životného prostredia, dopravy, územného plánovania a pre podporu vinohradníctva a následne predložiť 

materiál opätovne na rokovanie zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 50/14/02/23/P 

 

7. Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok 

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

 

bezodplatné poskytnutie nehnuteľného majetku formou uzatvorenia zmluvy o výpožičke Mestskou časťou 

Bratislava-Rača, na nebytový priestor červenej lisovne, nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží Nemeckého 

kultúrneho domu, stavby so súpisným číslom 7441, na adrese ul. Barónka č. 3, 831 06 Bratislava, zapísanej na LV 

č. 4567, k.ú. Rača, s občianskym združením Račiansky muzeálny spolok Mudrochova 3, 831 06 Bratislava-Rača, 

IČO: 52015955 na účely usporiadania tematickej výstavy v termíne od dňa 24.04.2023 do dňa 30.09.2023. 

   

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 51/14/02/23/P 

 

8. Návrh na prenájom NP v ZS Hubeného 2 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 nebytového priestoru o výmere 6,76 m2, na 2. nadzemnom podlaží 

zdravotného strediska Hubeného 2 pre B-MEDIC, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava – mestská časť 

Staré Mesto 811 09, IČO: 44 239 696, z dôvodu pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, ktorý má nebytový 

priestor v nájme na dobu určitú, pričom priestor je súčasťou ambulancie detského lekára, ktorý má ambulanciu 

v nájme na dobu neurčitú, a má záujem naďalej pôsobiť v mestskej časti a zachovanie kontinuity poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v ambulancii detského lekára pre najmladších obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača 

– Krasňany, za týchto podmienok: 

-   cena nájmu: 52,09 EUR/m2/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru, 

-  výmera: 6,76 m2, 

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: prevádzka ambulancie detského lekára. 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 52/14/02/23/P 

 

9. Návrh na odpredaj parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, obchodnou 

verejnou súťažou 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

s c h v a ľ u j e 

a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku – pozemkov registra C KN parc. č. 1606/9, 1606/10, 1606/24, 1606/25, 

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-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. 1606/9 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný na 

LV č. 4164, 

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. 1606/24 – 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. 1606/49 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, zapísaný 

na LV č. 4164, 
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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 31.12.2023.  

c) prenájom pozemkov, ktoré sa neodpredajú do 31.03.2023, 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; 

r u š í 

c) uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 513/29/03/22/P zo dňa 29.03.2022. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 53/14/02/23/P 

 

10. Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

valorizáciu ročného nájomného pre všetkých zmluvných partnerov - nájomcov mestskej časti Bratislava-Rača vo 

výške 6,4% 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 54/14/02/23/P 

 

11. Návrh VZN č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti 

Bratislava-Rača počas volebnej kampane 

 
 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 55/14/02/23/P 

 

 

12. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v predloženom 

znení 
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Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 56/14/02/23/P 

 

13. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s majetkom 

zvereným do správy MČ 

Predkladateľ materiálu si osvojil návrh p. Vrbu na úpravu poplatkov v bodoch prílohy: 

V časti A 

1. Kultúrne stredisko Impulz, Dopravná 22: 

b) cvičenie žien     1,00 eur/osoba/cvičenie 

Predkladateľ materiálu si osvojil návrh Ing. Grocha na úpravu poplatkov v bodoch prílohy: 

 V časti H 

1. Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti, ak ani 

jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti 200,- eur 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

dodatok č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a 

s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 

15.02.2023 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 57/14/02/23/P 

 

14. Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2023 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2023 

 
Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 58/14/02/23/P 

 

15. Informácia o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s 

účinnosťou od 01.01.2023    

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o zmenách organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 

01.01.2023 v predloženom znení. 

 

 

Hl.: 12/0/0/2                                          UZN 59/14/02/23/P 

 

16. Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

udelenia ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2022 nasledovným fyzickým a právnickým osobám: 

1. Mgr. Darina Kučerová 

2. Ing. Mária Hatalová 

3. PhDr. Alojz Luknár 

4. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

5. Darina Polakovičová 

 

Hl.: 12/0/0/2                                          UZN 60/14/02/23/P 

 

17. Návrh na udelenie ocenenia „Významná osobnosť Rače“ za rok 2022 
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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

udelenie ocenenia „Významná osobnosť Rače“ za rok 2022 pre Ľudovíta Havloviča  in memoriam. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 61/14/02/23/P 

 

18. Návrh na prijatie úveru na výstavbu budovy MŠ Kadnárova 

       Stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

       a) 

A. berie na vedomie stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania; 

 

B. schvaľuje prijatie investičného úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie 

rekonštrukcie MŠ Kadnárova za týchto podmienok: 

1. objem úveru: 1.500.000,- eur, 

2. splatnosť úveru: 10 rokov 

3. úroková sadzba: fixná max. 3,69% p.a. 

4. čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru, 

5. odklad splátok istiny: až do úplného vyčerpania úveru, resp. najskôr od 01/2024 

6. splácanie istiny: mesačne / štvrťročne, 

7. zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia, 

8. poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti: 0,- eur, 

9. poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého úveru: 0,- eur, 

10. zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlžníka: max. 500,- eur, 

11. poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- eur, 

12. poplatok za monitoring úveru: 0,- eur, 

13. žiadne iné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru s výnimkou poplatku za vedenie úverového účtu, ktorý 

bude účtovaný na základe platného sadzobníka poplatkov; 

 

C. splnomocňuje starostu na podpísanie úverovej zmluvy na financovanie rekonštrukcie MŠ Kadnárova podľa 

časti B) tohto uznesenia do 28.02.2023. 

 

 Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 62/14/02/23/P 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

b) 

schvaľuje 

 

prijatie samostatného uznesenia o použití úveru vo výške 1.500.000 eur, v prípade,  ak mestská časť Bratislava-

Rača získa mimorozpočtové zdroje na výstavbu MŠ Kadnárova vo výške viac ako 1.000.000 eur 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 63/14/02/23/P 

 

19. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača   

č. UZN 342/09/02/21/P  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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ruší 

uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 342/09/02/21/P zo dňa 09.02.2021 v 

znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

súhlasí 

so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúča starostovi rokovať o podmienkach podnájmu 

s predkladateľom štúdie p. Molottom“ 

 

Hl.: 10/0/4/0                                          UZN 64/14/02/23/P 

 

20. Správa o výsledku kontroly personálnej agendy zamestnancov v Základnej škole s materskou školou     

J. A. Komenského 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly o výsledku kontroly personálnej agendy zamestnancov v Základnej škole s materskou 

školou J. A. Komenského. 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 65/14/02/23/P 

 

21. Správa o výsledku kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o 

miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledku kontroly spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom 

poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 66/14/02/23/P 

 

22. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

Správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

 

Hl.: 13/0/0/0                                          UZN 67/14/02/23/P 

 

23. Informácia o vybavení interpelácií 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 

15.12.2022. 

Bratislava-Rača zo dňa 15.12.2022  
Hl.: 13/0/0/0                                          UZN 68/14/02/23/P 
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23. Rôzne 

17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov 

 

24. Záver 

 

 

 

 

V Bratislave,  14. februára 2023, zapísala: Bibiana Halinkovičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v.r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v.r. 

starosta 

   

   

   

Ing. Michal Feik, PhD., v.r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v.r. 

prednosta 

 


