Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 03.10.2017
uznesenie č. 335 - 359
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. Milada Dobrotková, MPH
Mgr. Rudolf Ivičič
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Dagmar Gelingerová
Mgr. Mário Khandl
Miloš Máťúš
Mgr. Monika Luknárová
PaedDr. Jozef Bratina
Ing. Róbert Pajdlhauser
Mgr. Rastislav Žitný
Ing. Miloslav Jošt
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Cyril Sekerka
1.

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Na návrh p. poslanca p. Drotována bola do programu ako bod 5a) zaradená Informácia
o návrhu zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – rozpočtové
určenie príjmov Bratislavy a mestských častí, ktorá
bola
písomne
zaslaná
poslancom mailom dňa 02.10.2017.

Hlasovanie č. 1
Prítomných
10

Za
8

Proti
1

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Na návrh p. poslanca p. Drotována bod programu 20. bol prerokovaný ako bod 12.
Doterajšie body 12. až 19. sa označia ako body 13. až 20.
Hlasovanie č. 2
Prítomných
10

1

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Program
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 30.06.2017.
Informácia o realizácii investičných akcií v roku 2017
5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017
5a) Informácia o návrhu zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) –
rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
6. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a
obdobie 2019 - 2020
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
8. Návrh Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine MŠ ul. Pri šajbách 14, Bratislava zo dňa
14.03.2002
9. Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže Karpatské námestie 7-10A, parc. č.
2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
10. Návrh na prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle
§ 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a pozemkov parc. č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača
na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
11. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 5 v bytovom dome na Cyprichovej 18 v k.ú.
Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
12. Návrh na vymenovanie člena do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.
13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
životné prostredie
14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
sociálne veci
15. Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
školstvo
16. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
kultúra
17. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
šport
18. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
19. Návrh na výmenu obecného nájomného bytu
20. Upravený Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon BratislavaRača“, august 2017
21. Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie
sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača
22. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016
23. Správa o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača
24. Informácia o vydaní dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ
Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 3 s účinnosťou od 01. septembra 2017
25. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
1.
2.
3.
4.
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26. Interpelácie
27. Rôzne
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
28. Záver.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 335/03/10/17/P
Hlasovanie č. 3
Prítomných
10
2.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
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
návrhovú komisiu: Ing. Milada Dobrotková, Dagmar Gelingerová
overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, PaedDr. Jozef Bratina
UZN 336/03/10/17/P

Hlasovanie č. 4
Prítomných
10
3.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

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 Dagmar Gelingerová, prečítala návrh uznesenia.
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Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 04. 07. 2017
UZN 33703/10/17/P
Hlasovanie č. 5
Prítomných
10

4.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača
k 30.06.2017.
Informácia o realizácii investičných akcií v roku 2017
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 Dagmar Gelingerová, prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
a) informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
k 30.06.2017
b) informáciu o realizácii investičných akcií v roku 2017.
UZN 338/03/10/17/P

Hlasovanie č. 6
Prítomných
11
5.

Za
10

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017
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:

4

Proti
0

Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o navýšenie
finančných zdrojov do oddelenia čistoty, aby zimná údržba roku 2017/2018 bola lepšie
zabezpečená.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla že je v príprave
verejné obstarávanie na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom. Ďalej
uviedla, že nie je potrebné navyšovať finančné prostriedky do tohto oddelenia na tento
účel.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že nie je
spokojný ako prišlo k obnove vozového parku na oddelení čistoty. Navrhuje
z kapitálových výdavkov presunúť 50.000,- Eur do oddelenia čistoty na nákup
multifunkčných zariadení. Chce opätovne zaradiť túto tému na prerokovanie do
komisie. Taktiež žiada o presun financií na dokončenie a úpravy zelených plôch a areálu
pred MŠ Barónka a MŠ Tbiliská.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že podľa informácií od
vedúceho úseku čistoty nie je potrebná žiadna nová technika z dôvodu, že nemá
k dispozícii človeka, ktorý má oprávnenie na obsluhu uvedenej techniky. K škôlkam
uviedol, že ak sú voľné finančné prostriedky, nech sa uvedené nedorobky dokončia.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že taktiež už dlhé
roky rieši, aby sa do rozpočtu zahrnuli aj výdavky potrebné na opravu ciest pod hlavnou
cestou Žitnou, ktoré sú v katastrofálnom stave.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala návrh
na zmenu uznesenia p. poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera.
Návrh p. poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera na zmenu uznesenia:
- presun 50.000,- Eur na životné prostredie, na oddelenie čistoty na nákup techniky
- presun 10.000,- Eur na MŠ Barónka
- presun 10.000,- Eur na MŠ Tbiliská
Hlasovanie č. 7
Prítomných
13

Za
6

Proti
2

Zdržali sa
5

Nehlasovali
0

Hlasovanie bolo vyhlásené za zmätočné!
Hlasovanie č. 8, vyjadrenie súhlasu s opätovným hlasovaním
Prítomných
14

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
2

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala
opätovne návrh na zmenu uznesenia p. poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera.
Návrh p. poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera za zmenu uznesenia:
- presun 50.000,- Eur na životné prostredie, na oddelenie čistoty na nákup techniky
- presun 10.000,- Eur na MŠ Barónka
- presun 10.000,- Eur na MŠ Tbiliská
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Hlasovanie č. 9
Prítomných
14

Za
6

Proti
3

Zdržali sa
5

Nehlasovali
0

Návrh na zmenu uznesenia nebol schválený!
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
10,991.479,- € a výška výdavkov rozpočtu je 10,991.479,- €.
UZN 339/03/10/17/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
14

Za
12

Proti
1

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

5.a) Informácia o návrhu zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) –
rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Ing. Ján Hrčka, poslanec MsZ hl. mesta SR Bratislavy
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala návrh
uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu mestského poslanca p. Jána Hrčku o zmene dodatku Štatútu hl. m. SR
Bratislava.
UZN 340/03/10/17/P
Hlasovanie č. 11
Prítomných
14

6

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

6.

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok
2018 a obdobie 2019-2020
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 Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie 20192020.
UZN 341/03/10/17/P
Hlasovanie č. 12
Prítomných
14

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis
MZ MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.

7.

Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
a)

súhlasí

s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok vymáhaných v exekučných
konaniach EX 577/2012 a EX 671/2012 (povinná p. Renáta Polláková) a EX 34/2006, EX
455/2007 a EX 576/2012 (povinná p. Mária Čaranová) a s podaním návrhu na zastavenie
týchto exekúcií v súlade so zákonom č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov,
b)
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schvaľuje

návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške istiny 3 808,30 EUR s príslušenstvom (povinná
p. Renáta Polláková) a pohľadávky vo výške istiny 2 391,72 EUR s príslušenstvom (povinná
p. Mária Čaranová) evidovaných v účtovníctve mestskej časti Bratislava-Rača
z dôvodu trvalej nevymožiteľnosti týchto pohľadávok.
UZN 342/03/10/17/P
Hlasovanie č. 13
Prítomných
14
8.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy ul. Pri Šajbách 14,
Bratislava vydanej pod č. OŠMaTK 2002/000262-00081 zo dňa 14.03.2002
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:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala aby bola
zreteľne označená informačná tabuľa, smerovník k škôlke.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová, prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Pri Šajbách 14, Bratislava vydanej pod
č. OŠMaTK 2002/000262-00081 zo dňa 14.03.2002 v predloženom znení.
UZN 343/03/10/17/P
Hlasovanie č. 14
Prítomných
14

9.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na odpredaj nebytového priestoru – garáže Karpatské námestie 7-10A,
parc. č. 2875/42 doterajšiemu nájomcovi v zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.
z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 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:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že na základe
obhliadky uvedenej garáže, bol zistený problém s jej zatekaním a podáva pozmeňujúci
návrh na zníženie predajnej sumy na 4.500,- Eur.
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Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová, prečítala návrh na zmenu
uznesenia p. Róberta Pajdlhausera.
Návrh p. poslanca Ing. Róberta Pajdlhausera na zmenu uznesenia:
-

poníženie kúpnej ceny za odpredaj garáže na Karpatskom námestí 8, p. Erike
Bednárovej za cenu 4.500,-Eur

Hlasovanie č. 15
Prítomných
14

Za
8

Proti
1

Zdržali sa
5

Nehlasovali
0

Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod nebytového priestoru č. 2 – 920 - garáž, v bytovom dome na Karpatskom námestí
7, 8, 9, 10, 10A, so súpisným číslom 7770, parc. č. 2875/42, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku
1571/491985, zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným úradom Bratislava,
katastrálny odbor, pre k.ú Rača v prospech p. Eriky Bednárovej, xxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava, za cenu 4.500,- € v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov za týchto
podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.01.2018, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 344/03/10/17/P
Hlasovanie č. 16
Prítomných
14

Za
11

Proti
1

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

10. Návrh prevod pozemkov parc. č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle
§ 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov a pozemkov parc. č. 4741/6, 11-19, 22 a 23 v k.ú. Rača
na ulici Na pasekách, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e) zákona SNR 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
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Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o vystúpenie
žiadateľov o prevod pozemkov pod bytovým domom Na Pasekách 19.
Hlasovanie č. 17 o udelení slova p. Marcela Varšová, p. Lucia Riou, p. Mária Kubíková
Prítomných
14

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
3

p. Marcela Varšová, obyvateľka bytu Na pasekách 19, prišla požiadať o podporu ich
návrhu ohľadne poníženie predajnej ceny za pozemok parc. č. 4741/6, ktorý by mal byť
taktiež súčasťou prevodu podielov v prospech žiadateľov.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ nemôže predávať
pozemok pod cenu, ktorá je stanovená znaleckým posudkom.
p. Lucia Riou, obyvateľka bytu Na pasekách 19, taktiež prišla objasniť situáciu
ohľadne vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom pod bytovým domom
a pozemkom pod parkovacími státiami a vo dvore. Požiadala o zníženie predajnej ceny.
p. Mária Kubíková, obyvateľka bytu Na pasekách 19, prišla v mene svojej rodiny
vyjadriť názor ohľadne prevodu majetkoprávnych vzťahov a požiadať MZ o uplatnenie
zľavy pri predaji.
Hlasovanie č. 18 o udelení slova p. Bugri
Prítomných
14

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

p. Marián Bugri, obyvateľ bytu Na pasekách 19, taktiež požiadal poslancov
o pochopenie ich situácie a o poníženie predajnej ceny na vysporiadanie pozemkov,
ktorá je pre jeho rodinu neúmerne vysoká.
Po diskusii bol materiál p. starostom stiahnutý z rokovania
11.

Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 5 v bytovom dome na Cyprichovej 18
v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 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:
V diskusii vystúpili:
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril ešte svoj názor
k predošlému bodu, a to k problematike výšky schvaľovanej kúpnej ceny.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Dagmar Gelingerová, prečítala návrh uznesenia.
Uznesenie
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MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
nájom nebytového priestoru č. 5 v suteréne bytového domu so súp. č. 2475 v k.ú. Rača na
Cyprichovej 2-18, o výmere 140,92 m2, v prospech občianskeho združenia Argyll,
Plickova 11, 831 06 Bratislava, IČO: 42353459, 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 z dôvodu využitia priestorov ako skladu dobového vybavenia, nakoľko
občianske združenie sa zaoberá popularizáciou histórie, za podmienok:
- cena: 51,- € rok/predmet nájmu
- úhrada prevádzkových nákladov
- doba prenájmu: neurčitá.
UZN 345/03/10/17/P
Hlasovanie č. 19
Prítomných
14
12.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na vymenovanie člena do Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.
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:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, podal návrh na
vymenovanie nového člena dozornej rady, pani Dagmar Gelingerovú.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uvedený pozmeňovací návrh si
osvojil.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
vymenúva
za člena Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. poslankyňu p. Dagmar
Gelingerovú.
UZN 346/03/10/17/P
Hlasovanie č. 20
Prítomných
14

11

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

13.

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
životné prostredie
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:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila
otázku akým mechanizmom sa zaraďujú žiadosti do jednotlivých kategórií
prerozdeľovania dotácií.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, odpovedala, že subjekty si
samé dávajú žiadosť do jednotlivých komisií alebo na základe obsahu prichádza k ich
prerozdeleniu.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje prerozdelenie dotácií
do budúcna z jedného balíka financií, k čomu bude potrebná pravdepodobne zmena
VZN.
Ing. Jana Pešková, prednostka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že toto ako riešenie
systematickejšieho prerozdelenia dotácií nevidí, systém vo VZN je nastavený správne.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež súhlasí s p.
Joštom, je za to, aby prišlo k zmene VZN.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež súhlasí, aby dotácie išli
z jedného balíka, z jednej komisie.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje zmeniť výšku
dotácie pre Vlastníkov bytov bytového domu na Závadskej ul. č. 18 v zastúpení
BYTOSPRÁVA, s.r.o. na výšku 3.000,- Eur, z dôvodu, že na nich sa nevzťahuje
ustanovenie VZN o DPH.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uvedený návrh p. Pajdlhausera si
osvojuje.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava, požiadala o spracovanie tlačiva
žiadosti o poskytnutie dotácii do elektronickej podoby.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, postup podávania žiadostí o dotácie
je v súlade s platným VZN, ktorý je nutné dodržiavať.
P. Kollarovič doplnil, že žiadosti o dotácie je možné podávať elektronicky cez
všeobecné podanie prostredníctvom portálu eslovensko.sk, ale dokument musí byť
podpísaný mandátnym certifikátom alebo zaručeným elektronickým podpisom.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje

dotácie pre nasledovné organizácie:
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Rača
vo výške
na výrobu a osadenie 10 ks lavičiek na miestnom cintoríne
- Vlastníci bytov bytového domu na Závadskej ul. č. 18
(v zastúpení správcom BYTOSPRÁVA, s.r.o.)
vo výške
na rekonštrukciu kontajnerového stojiska
- SRRZ-RZ pri Materskej škole (MŠ Barónka 17)
vo výške
12

1 500,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

na pokládku nového trávnatého povrchu na školskom dvore v areáli MŠ.
UZN 347/03/10/17/P
Hlasovanie č. 21
Prítomných
12
14.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
sociálne veci
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača
Ranná starostlivosť, n.o.
Krasňanko, o.z.

600,00 €
1.550,00 €
600,00 €
UZN 348/03/10/17/P

Hlasovanie č. 22
Prítomných
12

15.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť
školstvo
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
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MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotáciu pre SRRS-RZ pri Materskej škole, o.z. (Cyprichova 74) vo výške 350,00 €
na projekt Hravá záhrada - Záhrada pozostáva z viacerých prvkov.
UZN 349/03/10/17/P
Hlasovanie č. 23
Prítomných
12

16.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - 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 Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje

-

dotácie pre nasledovné organizácie:
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške
Priatelia Rače OZ (plastika „Veterníky“) vo výške
Priatelia Rače OZ ( antigrafiti náter) vo výške
Ateliér Šikula vo výške

400,00 €
500,00 €
400,00 €
350,00 €

UZN 350/03/10/17/P
Hlasovanie č. 24
Prítomných
12

17.

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - 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:

14

Za
12

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje

-

dotácie pre nasledovné organizácie:
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške
VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
Triax Bratislava, o.z. – vo výške
Šachový klub Krasňany, o.z. – vo výške

2.000,00 €
1.000,00 €
800,00 €
900,00 €
1.500,00 €
950,00 €
UZN 351/03/10/17/P

Hlasovanie č. 25
Prítomných
12

18.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu
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 Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie 2 - izbového obecného nájomného bytu č. 4 na Hubeného 28 v Bratislave o
rozlohe 52,94 m2 na dobu určitú 1 rok od 01.11.2017 do 31.10.2017 žiadateľovi:
a) s najvyšším počtom bodov:
p. Gabriele Mikulkovej

s počtom bodov 136

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje
byt do nájmu druhému žiadateľovi v poradí:
p. Aquartii Elsie Kindji
s počtom bodov 135
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UZN 352/03/10/17/P
Hlasovanie č. 26
Prítomných
12
19.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na výmenu obecného nájomného bytu
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 Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výmenu bytu:
a) 1-izbového bytu č. 42 na Závadskej 20 v Bratislave o rozlohe 37,99 m2, v nájme p.
Ingrid Humlovej,
za
b) 3-izbový byt č. 6 na Mudrochovej 13 v Bratislave o rozlohe 66,49 m2, v nájme p.
Eduarda Imriška.
UZN 353/03/10/17/P

Hlasovanie č. 27
Prítomných
12

20.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Upravený Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon
Bratislava-Rača“, august 2017
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
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súhlasí
s „Návrhom zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“,
august 2017 a s overením zmeny funkčného využitia pôvodného výrobného areálu
spoločnosti AB Kozmetika, stanoveného v územnom pláne mesta, z funkčného využitia
priemyselná výroba (č. funkcie 301) na funkčné využitie viacpodlažná zástavba obytného
územia (č. funkcie 101) - rozvojové územie s kódom intenzity využitia územia F a zmiešané
územie bývania a občianskej vybavenosti (č. funkcie 501) - rozvojové územie s kódom
miery využitia územia F s podmienkami:
1. v prípade navrhovaných objektov C4 a C5 znížiť podlažnosť na maximálne 6 NP
v súlade s líniou súčasnej zástavby,
2. v prípade navrhovaných objektov C1 a C6 znížiť podlažnosť na maximálne 7 NP
v súlade s líniou súčasnej zástavby,
3. nadzemné parkovisko v zóne „AB“ umiestniť pod zemou a na povrchu umiestniť park,
4. zachovať stromoradie pri električkovej trati a rozšíriť ho po celej dĺžke až k ulici Nový
záhon,
5. vybudovať obojsmerné dopravné prepojenie s komunikáciou Nový záhon,
6. v parteri navrhovaných objektov v zóne AB umiestniť zariadenia občianskej
vybavenosti,
7. overiť vhodnosť umiestnenia bytových stavieb v dotyku s navrhovanou dopravnou
stavbou s návrhom protihlukových opatrení.
UZN 354/03/10/17/P
Hlasovanie č. 28
Prítomných
12

21.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
1

Návrh na vymenovanie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie
sociálnej a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
doplnenie nového člena – odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej –
Mgr. Editu Sabóovú.
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UZN 355/03/10/17/P
Hlasovanie č. 29
Prítomných
12
22.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016.
UZN 356/03/10/17/P
Hlasovanie č. 30
Prítomných
12

23.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu MČ BratislavaRača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
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berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly zriaďovacích listín rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.
UZN 357/03/10/17/P
Hlasovanie č. 31
Prítomných
12

24.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vydaní dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 3 s účinnosťou od 01.
septembra 2017
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu MČ BratislavaRača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vydaní dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 až 3 s účinnosťou od 01. septembra 2017.
UZN 358/03/10/17/P
Hlasovanie č. 32
Prítomných
12

25.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vybavení interpelácií poslancov
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu MČ BratislavaRača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH prečítala návrh
uznesenia.
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Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 04.07.2017.
UZN 359/03/10/17/P
Hlasovanie č. 33
Prítomných
12

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
p. Depeš, ako každé zastupiteľstvo predniesol svoje postrehy a podnety súvisiace
s činnosťou MČ.

26.

Interpelácie
Poslanci žiadajú informácie:
p. Jošt
- o vysporiadaní pozemkov RNR
- o rekonštrukcii Hybešovej ul.
p. Luknárová
- o toaletách a umiestnení mobiliáru počas vinobrania 2017, bezpečnostných
zábranách, o ochrane pamätníka A. Hlinku
p. Gelingerová
- o pripravenosti na zimnú službu 2017/2018,
- o ubytovni BARMO
p. Khandl
- o oprave mobiliáru a pletiva ihriska na ul. Závadská 1-7
p. Antalová Plavuchová
- o spustení križovatky Malé Krasňany,
- o zverejňovaní aktuálneho zoznamu nebytových priestorov, ktoré sú v ponuke
na web. stránke
p. Drotován
- o správcovi komunikácie Horská ul.,
- o preverení stavby na parc. č. 5045/70, k.ú. Rača

27.

Rôzne
Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:
prijímame nominácie na ocenenia Račianske srdce za rok 2017
v septembri boli odovzdané výkazy o počtoch žiakov v základných a materských
školách. Do ZŠ nastúpilo 1.273 detí, čo je viac o 130 detí oproti minulému školskému
roku. Do materských škôl nastúpilo 731 detí /+62 detí/, z toho 255 predškolákov.
začal sa proces prechodu základných a materských škôl na jednotný informačný systém
s miestnym úradom, momentálne prebiehajú školenia pracovníčok škôl
pozvánka na Jablkové hodovanie v sobotu 7.10. od 10:00 h na parkovisku pred NKD

-
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Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal MÚ
o vypracovanie materiálu o nakladaní so záznamom z MZ, spôsobu jeho ukladania
a archivovania.
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala
o zavedenie novinky pri plánovaní rozpočtu na nasledujúce obdobie, a to zavedenie
participatívneho rozpočtu, v snahe zapojiť obyvateľov MČ do tvorby rozpočtu.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež chcela
požiadať o zavedenie participatívneho rozpočtu. Ďalej uviedla, že sa jej nepáči ako sa
správame k sochám a pamätníkom v rámci vinobrania v našej MČ. Nie je dostatočne
zabezpečená ich ochrana. Víta zrekonštruovanie zástavky MHD na Čachtickej ulici, ale
mrzí ju, že neprišlo k zapusteniu zastávky do chodníka, tak aby autobus netvoril
prekážku ďalším autám.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, poďakoval za organizáciu
vinobrania, ale požiadal do budúcna o zabezpečenie väčšieho množstva mobilných
toaliet.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež pochválila
vinobranie 2017, ďalej požiadala o opravu kuchynky v KS Impulz, kde dochádza
k zatekaniu. Ďalej uviedla, že technika čo sa používa v rámci zastupiteľstva je zastaralá,
uvítala by jej inovovanie, zakúpenie klimatizácie do sobášnej miestnosti, kde v lete
bývajú extrémne teploty. Žiada, aby bolo umožnené OZ Mládež ulice sa stretávať v KS
Impulz podľa ich požiadaviek.
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ako člen pracovnej skupiny
rekonštrukcie terasy na Karpatskom námestí informoval ohľadne stretnutí, ktoré
prebehli v rámci leta, má na stole rozpočet a v priebehu mesiaca bude definitívny
výstup.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o informáciu,
o použití príjmov dane za zaujatie verejného priestranstva za účelom parkovania.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa k sobášnej
miestnosti, ktorá je v zlom stave, vyžaduje si rekonštrukciu.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež pochválil vinobranie
aj z pohľadu športových akcií.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala
v mene rodiny zosnulého poslanca p. Pálku za účasť pána starostu, pani prednostky a
poslancov na poslednej rozlúčke.

24.

Záver
Zástupca starostu Mgr. Rastislav Žitný poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
miestneho zastupiteľstva ukončil.
V Bratislave, 11. októbra 2017
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