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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Materiál na rokovania stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava–Rača v dňoch 07. až 13.03.2023 

 

                                             

      Návrh 

spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022-2026 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladatelia: 

Mgr. Michal Drotován 

starosta 

 

Ing. Vladimír Groch 

predseda poslaneckého klubu Rača je náš domov 

 

Marta Štefánková 

predsedníčka poslaneckého klubu Team Bratislava - Sloboda a Solidarita - Progresívne 

Slovensko 

 

PhDr. Ján Polakovič 

poslanecký klub Spoločný cieľ 

 

Ing. Michal Feik, PhD. 

predseda Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva 

 

Ing. Miloslav Jošt 

predseda Komisie finančnej a majetkovej 

 

Mgr. Monika Luknárová 

predsedníčka Komisie kultúrnej a športovej 

 

Ing. Milada Dobrotková, MPH 

predsedníčka Komisie školskej a sociálnej 

 

Mgr. Peter Pilinský 

predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

 

Spracovatelia: 

Ing. Michal Feik, PhD. 

predseda Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu 

vinohradníctva 

 

Ing. Vladimír Groch 

predseda poslaneckého klubu Rača je náš domov 
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Dôvodová správa 

 

Komunálne voľby na jeseň v roku 2022 v mnohých smeroch zmenili zloženie miestnych 

zastupiteľstiev v Bratislave. Tento trend vychádza zo zmien, ktorým čelí naša spoločnosť na 

miestnej, štátnej a celosvetovej úrovni. 

 

Programový zámer miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača na najbližšie roky 

vychádza z programov jednotlivých politických strán a zoskupení, s ktorými vstupovali do 

volieb. Je rozdelený do viacerých tematických oblastí, obsahujúcich základné charakteristiky 

a ciele, a to: 

 

1) školstvo, 

2) mobilita 

3) sociálne veci a zdravotníctvo, 

4) životné prostredie a verejné priestory, 

5) kultúra a voľný čas, 

6) šport, 

7) otvorený úrad, územné plánovanie a participácia obyvateľov. 

Každá oblasť obsahuje aj konkrétne programové body, ktoré sa budú zvolení zastupitelia snažiť 

napĺňať počas svojho mandátu, ktorý získali vďaka dôvere obyvateľov Rače, Krasňan a 

Východného. 

 

Jednotlivé body programu reflektujú už rozbehnuté projekty mestskej časti ako aj priority 

starostu a poslancov. Vďaka tomu, že bude mať mestská časť zadefinované prioritné projekty 

v aktuálnom volebnom období, bude možné efektívne plánovať projektovú prípravu ako aj 

alokovať finančné prostriedky, vrátane externých zdrojov. 

 

Príloha materiálu: Návrh Programového vyhlásenia mestskej časti Bratislava-Rača na 

volebné obdobie 2022-2026 
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Uznesenie komisie: 

 

Komisia ............................... 

 

odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača schváliť Návrh 

spoločného programového vyhlásenia starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022-2026 (s pripomienkami / bez pripomienok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


