Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 20.09.2016
uznesenie č. 196 - 216
Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Mgr. Michal Drotován
JUDr. Juraj Madzin
Ing. Róbert Pajdlhauser
Ing. Milada Dobrotková, MPH
Mgr. Rastislav Žitný
Ing. Miloslav Jošt
Mgr. Rudolf Ivičič
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Dagmar Gelingerová
Cyril Sekerka
Miloš Máťúš
Mgr. Monika Luknárová
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Ing. Peter Pálka
Mgr. Mário Khandl

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Návrh na prerokovanie podpory predĺženia zmluvy o nájme nebytových
priestorov pre Zväz vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika v bode č. 22 Rôzne
Návrh podala Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.06.2016
Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017
a obdobie 2018 – 2019
Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa, ako doplnenie počtu členov Rady školy pri
MŠ Barónka 17
Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v súdnom spore č. 27Cb/61/2004,
navrhovateľ Oto Meheš
Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača
č. UZN 137/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016

10. Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým stojiskom
na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
11. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 1/24 na pozemkoch
parc. č. 17374/110, 111 a 112 v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
12. Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v záhradkárskej osade
Močiar
13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra
14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport
15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí
16. Návrh na predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L,
striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK
17. Návrh pomenovania ulice v mestskej časti Bratislava-Rača
18. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti
použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača pridelených
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015
19. Návrh na doplnenie člena stálej komisie
17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
20. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
21. Interpelácie
22. Rôzne
23. Záver.

Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 196/20/09/16P
Hlasovanie č. 1
Prítomných
11
2.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje

2

Nehlasovali
0

návrhovú komisiu: Dagmar Gelingerová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin
UZN 197/20/09/16/P
Hlasovanie č. 2
Prítomných
12
3.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o plnení uznesení
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 28.06.2016
UZN 198/20/09/16/P

Hlasovanie č. 3
Prítomných
12
4.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača
k 30.06.2016
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
k 30.06.2016
UZN 199/20/09/16/P
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Hlasovanie č. 4
Prítomných
13
5.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor
ohľadne stavu motorových vozidiel MČ a uviedol, že by sa rád podieľal na návrhu
rozpočtu ohľadne komplexnej inovácie vozového parku, tak aby boli uspokojené
potreby jednotlivých oddelení a aby autá boli účelové a širšie využiteľné pre jednotlivé
oddelenia.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, prikláňa sa k názoru
p. Pajdlhausera a vyjadrila spokojnosť, že sa plánuje komplexné riešenie vozového
parku MČ.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
9,601.343.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,601.343.- €.
UZN 200/20/09/16/P

Hlasovanie č. 5
Prítomných
13
6.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017
a obdobie 2018-2019
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
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schvaľuje
časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2017 a obdobie
2018 – 2019
UZN 201/20/09/16/P
Hlasovanie č.6
Prítomných
13

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

7. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa, ako doplnenie počtu členov Rady
školy pri MŠ Barónka 17
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
delegovanie Mgr. Moniky Luknárovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy
pri Materskej škole Barónka 17
UZN 202/20/09/16/P
Hlasovanie č. 7
Prítomných
13

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

8. Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody v súdnom spore č. 27Cb/61/2004,
navrhovateľ Oto Meheš
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol zmenu v návrhu
uznesenia o schválení mimosúdnej dohody, aby žalobcovi bola zaplatená suma
maximálne do výšky 120 000 €.
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Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla svoj
názor, že je potrebné sa do budúcna vyvarovať konfliktom s protistranou a tým sa dostať
do situácie aká je táto, s výsledkom zaťaženia rozpočtu MČ.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, reagoval s tým, že uvedený spor sa
ťahá od roku 2004 a že práve on začal konečne komunikovať s p. Mehešom a začal spor
riešiť.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MČ Bratislava-Rača, položil otázku ohľadne mimosúdnej
dohody, či existuje ešte šanca ustúpiť a prijať poníženú čiastku.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
poslanecký návrh na zmenu časti uznesenia v 1. variante predložený JUDr. Jurajom
Madzinom, poslancom MZ MČ Bratislava-Rača
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 130.000,- €,
na znenie:
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- €,
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
poslanecký návrh v časti uznesenia v znení:
-

žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- €
UZN 203/20/09/16/P

Hlasovanie č. 8
Prítomných
13

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
1

Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala nové
znenie uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom:
Uznesenie
MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
mimosúdne urovnanie sporu o zaplatenie 91.311,70,- € s príslušenstvom vedenom na
OS BA III pod sp. zn. 27Cb/61/2004 medzi žalobcom Otom Méhešom – MARS, Orlové
166, Považská Bystrica, zastúpeného JUDr. Allanom Böhmom, advokátska kancelára
Böhm&Partners, so sídlom Jesenského 2, Bratislava a žalovaným Mestská časť
Bratislava-Rača, so sídlom Kubačova 21, Bratislava zastúpeným advokátskou
kanceláriou OLEXOVA - VASILIŠIN, s.r.o., so sídlom Gorkého 6, Bratislava za
nasledovných podmienok:
- žalovaný zaplatí žalobcovi sumu maximálne do výšky 120.000,- €,
- žalobca podá na príslušný súd návrh na späťvzatie žaloby,
- žalovaný bude s podaným návrhom na späťvzatie žaloby súhlasiť,
- ani jedna zo strán si neuplatní nárok na náhradu trov
a ukončiť tak prebiehajúce súdne konanie vedené na Okresnom súde Bratislava III pod
sp. zn. 27Cb/61/2004.
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UZN 204/20/09/16/P
Hlasovanie č. 9
Prítomných
13

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
2

9. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti BratislavaRača č. UZN 137/08/03/16P zo dňa 08.03.2016
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
ruší
uznesenie č. UZN 137/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 v znení:
„MZ MČ Bratislava-Rača schvaľuje odpredaj pozemku registra „C“ KN parc.
č.17374/76 o výmere 17 m2 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108 o celkovej
výmere 402 m2, vedené Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísané na LV
č.1 pre k.ú. Rača v prospech žiadateľov - manželov Peter Fico a Oľga Ficová, bytom
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 4.610.- €, v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, po doručení súhlasu primátora,
s nasledovnými podmienkami:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.6.2016
- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami.“
UZN 205/20/09/16/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
13
10.

Za
13

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na prenájom pozemku parc. č. 475/155 v k.ú. Rača, pod kontajnerovým
stojiskom na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
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Proti
0

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala, aby sa zmluvy
do budúcna riešili jednoduchšou a prehľadnejšou formou.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že my ako obec sa
musíme riadiť presnými regulami, ktoré majú zahrnuté v sebe aj isté kontrolné a sankčné
mechanizmy, ktoré musia byť zapracované v texte zmluvy.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom pozemku parc. č. 475/155, o výmere 28 m2 v k.ú. Rača, v prospech
obyvateľov–vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Tbiliskej ul. č. 15-29
v Bratislave, v zastúpení správcov: Pavlína Pavuková - PAMA, s.r.o., IČO: 46 221 981,
Karpatské námestie 18, 831 06 Bratislava, Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov domu Tbiliská 23, 25, IČO 31812643, 831 06 Bratislava a Bytové družstvo
Bratislava 3, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633, 831 04 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu užívania časti pozemku pod
kontajnerovým stojiskom a jeho následnej rekonštrukcie na vlastné náklady vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, s podmienkami:
cena za celý predmet prenájmu: 140,- €/rok,
doba nájmu: neurčitá.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná všetkými zmluvnými stranami do
31.10.2016, toto uznesenie stratí platnosť.
UZN 206/20/09/16/P
Hlasovanie č. 11
Prítomných
12
11.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 1/24 na
pozemkoch parc. č. 17374/110, 111, 112 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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odpredaj nehnuteľného majetku nasledovne:
1. pozemok registra „C“ KN parc.č. 17374/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc.č. 17374/111, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 406 m2 v prospech žiadateľa p. Michal Hricko
s manželkou Julianou Hrickovou, bytom xxxxxxxxxxx, za cenu 3.200,- €; v zmysle § 9a
ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
2. pozemok registra „C“ KN parc.č. 17374/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 18 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ KN parc.č. 17374/112, druh
pozemku ostatné plochy o výmere 400 m2 v prospech žiadateľa p. Peter Morvay,
xxxxxxxxxxxxxx, za cenu 3.300,- €; v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
3. pozemok registra „C“ parc.č. 17374/71, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 17 m2 a podiel 1/24 na pozemku registra „C“ parc.č. 17374/110, druh pozemku
ostatná plocha o celkovej výmere 389 m2 v prospech žiadateľa p. Ing. Alena Vicenová,
xxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 3 .200,- €; v zmysle § 9a ods.8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s podmienkami:
- kúpne zmluvy budú uzatvorené do 15.11.2016
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po podpise kúpnej zmluvy
V prípade, že jednotlivé kúpne zmluvy nebudú podpísané do 15.11.2016, toto uznesenie
stratí platnosť v konkrétnej časti.
UZN 207/20/09/16/P
Hlasovanie č. 12
Prítomných
13
12.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v záhradkárskej osade
Močiar
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že
napriek všetkým vyjadreniam dotknutých strán a orgánov je za to, aby sa ľudom
pozemky s ich malými záhradkami odpredali.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedla, že je za to,
aby sa uvedené pozemky odpredali.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že nesúhlasí
s odpredajom uvedených pozemkov záhradkárom, z dôvodu, že sa obáva rozmáhania sa
čiernych stavieb.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že súhlasí čo bolo povedané
p. Drotovánom, predajom pozemkov by vznikol v danej lokalite druhý Žabí majer.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež sa prikláňa k názoru
uvedené pozemky prenajať a nie predávať.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadrila názor, že je
taktiež proti odpredaju pozemkov a je presvedčená o tom, že pokiaľ by pozemky boli
odpredané, vznikala by výstavba čiernych stavieb.
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Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol úpravu
uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že naozaj všetky skúsenosti
vedú k tomu, aby sme sa vyhli komplikáciám a špekuláciám s pozemkami a tak aby im
boli aj naďalej prenajímané.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
neschvaľuje
zámer nakladania s pozemkami formou odpredaja v záhradkárskej osade Močiar
UZN 208/20/09/16/P
Hlasovanie č. 13
Prítomných
13
13.

Za
10

Proti
1

Zdržali sa
1

Nehlasovali
1

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť kultúra
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotáciu pre nasledovnú organizáciu:
OZ Hudbou k srdcu - vo výške

500,- €
UZN 209/20/09/16/P

Hlasovanie č. 14
Prítomných
12
14.

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť šport
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
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Za
10

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
KENGURA, o. z. – vo výške
ŠK Krasňany, o. z. – vo výške
FK Rača, o. z. – vo výške
Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške
BMX klub Rača, o. z. – vo výške
MAC klub Rača, o. z. – vo výške
Šach klub Krasňany – vo výške

2.000,- €
1.000,- €
1.500,- €
600,- €
900,- €
1.500,- €
500,- €
UZN 210/20/09/16/P

Hlasovanie č. 15
Prítomných
12
15.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Priatelia detského centra, občianske združenie vo výške
Slovenský zväz invalidov ZO Rača vo výške
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača vo výške

500,- €
400,- €
500,- €

UZN 211/20/09/16/P
Hlasovanie č. 16
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Prítomných
12
16.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na odpredaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L,
striebornej farby, ŠPZ BA 731 UK
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej farby,
ŠPZ BA 731 UK formou elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, so základnou cenou
stanovenou znaleckým posudkom, z dôvodu nadbytočnosti.
UZN 212/20/09/16/P
Hlasovanie č. 17
Prítomných
12

17.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
1

Návrh pomenovania ulice v mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že za
názov Malokrasňanská ulica nebude hlasovať.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, ponúkol možnosť p. Dobrotkovej
dať pozmeňovací návrh k názvu ulice a uviedol, že konečné slovo bude mať mestské
zastupiteľstvo.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedol, že odporúča
hľadať iný názov ulice pre danú lokalitu.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že taktiež
nesúhlasí, aby názov ulice bol jednotný s názvom investičného projektu a názvom danej
lokality.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, súhlasí a podporí
pozmeňovací návrh p. Dobrotkovej.
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že vníma
celú lokalitu ako Malé Krasňany a nie iba danú ulicu, preto nesúhlasí, aby sa iba jedna
malá časť volala podľa celej lokality, na komisii odporučili názov Malokrasňanská ulica.

12

Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má rovnaký názor ako p.
Andráš, aj ako p. Drotován.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
poslanecký návrh na zmenu uznesenia predložený Ing. Miladou Dobrotkovou, MPH,
poslankyňou MZ MČ Bratislava-Rača
MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
názov ulice v lokalite Krasňany: Malé Krasňany
Hlasovanie č. 18
Prítomných
12

Za
2

Proti
6

Zdržali sa
4

Nehlasovali
0

Návrh uznesenia v predloženom znení nebol prijatý
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
názov ulice v lokalite Krasňany: Malokrasňanská ulica
UZN 213/20/09/16/P
Hlasovanie č. 19
Prítomných
12

Za
10

Proti
1

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
p. Depeš, predniesol svoje podnety a postrehy v rámci MČ Bratislava-Rača a pochválil
vedúcu životného prostredia p. RNDr. Annu Juskovú a jej pracovníkov za riešenie jeho
podnetov, a ostatných zamestnancov MÚ za dobrú organizáciu vinobrania 2016.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je rád, že konečne
niekto z občanov prejavil záujem, kedy sa začne s budovaním športového komplexu LBG
arény.
p. Reháčková, prišla poprosiť, aby sa zabezpečilo kosenie v lokalite Šajby, taktiež
kosenie na cyklotrase JuRaVa. Taktiež upozornila na nekvalitu ciest a chodníkov.
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že celú záležitosť okolo
kvality a údržby chodníkov patriacich do správy Magistrátu rieši už niekoľko rokov, a má
od Magistrátu prísľub, že sa to opraví.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala MÚ, aby naozaj
sa venoval problematike kosenie v lokalite Šajby, tento rok sa kosilo z vlastných zdrojov,
svojpomocne.
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18.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti BratislavaRača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
pridelených fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadrila plnú podporu
pani kontrolórke a bola by veľmi rada, keby sa upravili pravidlá dodržiavania
a uplatňovania VZN. Vyjadrila názor, že dotácie majú byť využívané na rozvoj komunít.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, reagoval na p. Gelingerovú
a uviedol, že nič nebráni tomu, aby sa uvedené VZN otvorilo a upravilo a stanovili sa
jasné pravidlá. Uvíta podnety a novú konštruktívnu zmenu VZN.
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pri prideľovaní dotácií
sa veľmi citlivo pozerá na to, či uvedený subjekt pomáha a je súčasťou akcií
organizovaných v MČ.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že by bol nerád keby sa
dotácie striktne obmedzili iba na organizácie, ktoré majú sídlo v MČ Rača, sú tam
organizácie, ktoré majú pôsobnosť v rámci celej Bratislavy a čiastočne suplujú
samosprávu a štát.
Mgr. Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že
nie vždy počet členov OZ hovorí o tom, s koľkými ľuďmi naozaj pracujú.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že chce, aby pri
každom OZ, ktoré žiada o dotáciu, bolo uvedené, kedy vzniklo, koľko má členov, aby
sa vedela vyhodnotiť výška dotácie, hlavne v oblasti sociálnej, kultúrnej.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, kto
zodpovedá za chyby, ktoré boli nájdené pri kontrole VZN?
JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MÚ MČ Bratislava-Rača, jednotliví
referenti jednotlivých oddelení spolupracujú so žiadateľmi a spolu dopĺňajú požadované
chýbajúce údaje, ale nie vždy je to spracované tak, ako by to malo byť predložené
v komisii.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že na komisii
nekontrolujú, či žiadosti sú kompletné, to nie je v ich kompetencii a pokiaľ došlo
k pochybeniu, určite to nebolo na komisiách.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, na magistráte kde je v komisii
taktiež nemajú detaily žiadosti o dotácie, posudzujú iba náplň využitia prostriedkov. Ale
tam nie je miesto na pochybenie, pokiaľ nie sú dodané všetky potrebné podklady, sú
žiadosti vylúčené. Ponúkol možnosť čerpania dotácií z magistrátu, je tam priestor aj pre
račianske subjekty.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, z vlastnej skúsenosti
z pôsobenia na MÚ vie, že referent má veľmi malý časový priestor, aby dôkladne
pripravil všetky materiály do komisie. A poslanci a komisie nemôžu byť zodpovední za
to, ako sú pripravené tieto podklady.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
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berie na vedomie
správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych
predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti
použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača pridelených
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015.
UZN 214/20/09/16/P
Hlasovanie č. 20
Prítomných
12

19.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na doplnenie člena stálej komisie
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ BratislavaRača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Antalová Plavuchová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
za členku stálej Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
poslankyňu
Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú
UZN 215/20/09/16/P

Hlasovanie č. 21
Prítomných
11
20.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Informácia o vybavení interpelácie poslancov
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, navrhla, zriadiť
priečinok na novom webe s podanými interpeláciami aj ich odpoveď.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, , uviedol, že interpelácie poslancov
z tohto volebného obdobia pripravujeme na stránke zastupitelstvo.raca.sk
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Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 28.06.2016
UZN 216/20/09/16/P
Hlasovanie č. 22
Prítomných
11
21.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Interpelácie
p. Dobrotková - Žiada o informáciu o ukončení nájmu zo zmluvy č. 56/2006 so
Zväzom vyslúžilých vojakov,
p. Gelingerová - Žiada o nahlásenie zlého stavu stromov na Dopravnej ul. na
Magistrát hl. m. SR Bratislavy,
p. Gelingerová - Žiada o zabezpečenie, aby DPMB urobil nápravu zlého stavu zastávok
MHD na Východnom,
p. Luknárová - Žiada o vysvetlenie dôvodu neprenajatia pozemku BMX klubu na
ich žiadosť.

22.
-

-

-

-
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Rôzne
Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:
včera bol do prevádzky spustený nový vizuál internetovej stránky MČ ww.raca.sk
do základných škôl nám od 1.9.2016 nastúpilo 1143 žiakov, čo je oproti minulému
školskému roku nárast o 115 žiakov
pri príležitosti vinobrania boli vydané nové propagačné materiály – kniha Tradičné
račianske špeciality, nástenný kalendár s maľbami Vojtecha Polakoviča a predstavené
nové CD o Rači. Všetko toto sa bude distribuovať prostredníctvom spoločnosti Media
Rača, tak, aby sa to dostalo medzi čo najširšiu verejnosť.
práce na MŠ ul. Barónka už finišujú, požiadali sme stavebný úrad vo Vajnoroch
o vykonanie kolaudácie, ktorá by mala prebehnúť budúci týždeň. Dňa 23.9.2016 sa
začína preberanie diela od dodávateľa. Momentálne sa v areáli pri vstupe odstraňuje
havária na kanalizačnom potrubí a taktiež beží aj verejné obstarávanie na dodávateľa
detského ihriska na školskom dvore.
na MŠ ul. Pri Šajbách bude v závere budúceho týždňa odovzdané stavenisko
dodávateľovi rekonštrukcie
vo štvrtok 22.9.2016 o 16:00 h v KS Žarnovická sa uskutoční verejné stretnutie
k aktualizácii Komunitného plánu, účastná bude pracovná skupina, ktorá pripravuje KP,
členovia sociálnej komisie, zástupca spoločnosti dodávateľa KP, pracovníčky odd.
sociálnych vecí, pozvaná je odborná verejnosť a vítaní sú všetci, ktorých táto
problematika zaujíma
1.10.2016 bude prvé výročie fungovania Denného stacionára pre seniorov
Prednostka aj starosta sa poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zdarnom
priebehu tohtoročného vinobrania, za účasť na oficiálnom otvorení, jednotlivých
sprievodných akciách a pri sprevádzaní hostí z partnerských miest.

Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že sme
boli pochválení návštevou z malej obce Vieska nad Žitavou, ktorá si pozrela náš denný
stacionár a odchádzali nadšení.
Ďalej požiadala pána starostu o vysvetlenie, z akého dôvodu a akým spôsobom bola
daná výpoveď z nájmu Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika. Má obavy, že
sťahovaním sa znehodnotí zbierka, ktorá má vysokú hodnotu a stiahneme na seba
neželanú publicitu. Navrhla zvolať zástupcov Zväzu gen. M.R.Štefánika, naše príslušné
komisie, pána starostu aj pána vicestarostu a jasne odprezentovať zámer s uvedenou
budovou, kedy sa plánuje rekonštrukcia, aký priestor sa plánuje na uskladnenie zbierky.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ pristúpila
k neobnoveniu nájomnej zmluvy z titulu toho, že aj na základe požiadaviek Zväzu
vyslúžilých vojakov bola požiadavka na rekonštrukciu. A z toho vyplýva, že pokiaľ sa
plánuje rekonštrukcia, nemôže dôjsť k predĺženiu nájomnej zmluvy. Taktiež súhlasil, že
je potrebné sa stretnúť a bude plne akceptovať rozhodnutie, ktoré sa prijme na tomto
zastupiteľstve. Na MR bola rozprava o tom, že by bolo dobré predstaviť ideový zámer
ďalšieho využitia uvedeného objektu. Ďalej uviedol, že im boli poskytnuté náhradné
priestory v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ulici. Uviedol, že nejde rušiť výstavnú
sieň M.R.Štefánika, navrhol kontrolný výjazd spojený s obhliadku uvedeného priestoru.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že sa jej
nezdá slušné dať výpoveď dva mesiace pred ukončením zmluvy. Taktiež má obavy
o znehodnotenie zbierky, ktorá má už muzeálny charakter. Požiadala, aby do budúcna
boli poslanci informovaní a nachádzali spoločné riešenia pri podobnom prípade.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že súhlasí s pani
Dobrotkovou aj s p. Luknárovou, ale nie je možné zahájiť rekonštrukciu a mať tam
muzeálnu zbierku. Navrhol zrekonštruovať uvedený priestor a predstaviť ideový zámer.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že tu nikto
nechce ukončiť činnosť zväzu, ale naozaj rekonštrukcia je nevyhnutná. A možno
koncepčne spojiť niekoľko myšlienok využitia uvedeného priestoru (múzeum, matica,
zväz).
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že nechce zlikvidovať
činnosť spolkov a budeme ich aj naďalej podporovať, ale zmluva nemohla byť
predĺžená, pokiaľ sa plánuje rekonštrukcia.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, opätovne uviedla, že
sa jej nepáčil spôsob, akým bola spolku daná výpoveď.
Hlasovanie č. 23 o udelenie slova p. Krampl ml., občanovi MČ Bratislava-Rača
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

p. Krampl, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, uviedol svoj názor na uvedenú výpoveď
z nájmu a požiadal o stretnutie a dohodnutie presného postupu na osobnom stretnutí.

23.
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Záver
Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.

V Bratislave, 30. septembra 2016
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JUDr. Juraj Madzin
overovateľ

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka

