Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 28.06.2016
uznesenie č. 177-195
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
Mgr. Mário Khandl
Cyril Sekerka
Miloš Máťúš
Mgr. Monika Luknárová
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Ing. Peter Pálka
1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Návrh na vypustenie bodu č. 13 z programu rokovania
Návrh podal Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača.
P. starosta si návrh osvojil.
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 stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého ul.
Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012
o nájme bytov
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ
Vrbenského 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Návrh na odpustenie nájomného v nebytových priestoroch na Nám. A. Hlinku 3 - nájomca
p. Zuzana Mokranová
Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného
hospodárstva MČ Bratislava-Rača o odovzdávajúcu stanicu tepla na zdravotnom stredisku
Hubeného 2
Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 173/17/051/16P zo dňa
17.05.2016

10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2016, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. mája 2013 o niektorých
podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN mestskej
časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013
11. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
v oblasti určenia príjemcu výnosu z trov konania spojených s prejednávaním priestupku
podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
12. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č......./2016 z ..............o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hlavného
mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
13. Návrh na predaj osobného automobilu Volkswagen Passat Comfortline 1,6 L, striebornej
farby
Návrh poslanca p. Pajdlhausera na vypustenie z programu rokovania si osvojil p.
starosta. Materiál bol vypustený z programu rokovania.
14. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2016
15. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015
16. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015
Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok
2015
17. Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis,
október 2015
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Rača na II.polrok
2016
19. Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie technického a právneho stavu terasy na
Karpatskom námestí
17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
20. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
21. Interpelácie
22. Rôzne
23. Záver
Vzhľadom na vypustenie bodu 13 z programu sa doterajšie body 14 až 23 označia ako 13
až 22.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 177/28/06/16P
Hlasovanie č. 1
Prítomných
13

2

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

2.

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. Róbert Pajdlhauser, Ing. Miloslav Jošt
overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin
UZN 178/28/06/16/P

Hlasovanie č. 2
Prítomných
13
3.

Za
13

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, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 17.05.2016
UZN 179/28/06/16/P

Hlasovanie č. 3
Prítomných
13
4.

3

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na
Černockého ul.
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, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o stave a napredovaní projektu športového areálu LBG aréna na Černockého
ul.
UZN 180/28/06/16/P
Hlasovanie č. 4
Prítomných
13
5.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č.
1/2012 o nájme bytov
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, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
opakované pridelenie obecného nájomného bytu:
1) byt č. 4, Hubeného č. 28, 2-izbový, rozloha 52,94 m2
manželom Eve Kotekovej, nar. 24.12.1963, trvale bytom Stupavská č. 20, 831 06
Bratislava a Jozefovi Kotekovi, nar. 06.07.1961, trvale bytom Stupavská č. 20, 831 06
Bratislava
2) byt č. 21, Kafendova č. 2, 3-izbový, rozloha 62,57 m2
manželom Monike Luknárovej, nar. 16.07.1973, trvale bytom Bratislava-Rača, 831 06
Bratislava a Petrovi Luknárovi, nar. 04.05.1960, trvale bytom Bratislava - Rača, 831 06
Bratislava
3) byt č. 23, Podbrezovská č. 28/A, garsónka, rozloha 22,44 m2
Magdaléne Gregušovej, nar. 31.01.1948, trvale bytom Podbrezovská č. 28/A,
831 06 Bratislava
UZN 181/28/06/16/P
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Hlasovanie č. 5
Prítomných
13
6.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, pre ZUŠ
Vrbenského 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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:
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril spokojnosť
s využitím priestorov za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov
a študentov ZUŠ.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytového priestoru, 4 miestnosti o celkovej výmere 98,44 m2 (čísla dverí:
3.04, 3.05, 3.06, 3.07) v podkroví Nemeckého kultúrneho domu, Barónka č. 3,
Bratislava-Rača, pre Základnú umeleckú školu, Vrbenského č. 1, 831 53 Bratislava,
IČO: 317 688 57, 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
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov a študentov ZUŠ
-

za cenu 1 € za celý predmet a dobu nájmu, s podmienkou platenia mesačného paušálu
za služby vo výške 200 €/4 miestnosti,
na dobu určitú, od: 25.08.2016 do 30.06. 2017.
UZN 182/28/06/16/P

Hlasovanie č.6
Prítomných
13

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

7. Návrh na odpustenie nájomného v nebytových priestoroch na Nám. A. Hlinku 3 nájomca p. Zuzana Mokranová
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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Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhol, aby poslanci súhlasili
s odpustením dlžnej sumy z dôvodu, aký uvádza pani Mokranová. Z jeho pohľadu sú
dôvody opodstatnené na odpustenie dlžnej sumy z nájmu.
Podal návrh na zmenu uznesenia v znení, že MZ MČ Bratislava-Rača súhlasí
s odpustením dlžnej sumy za nájom vo výške 625 € za obdobie január – až máj 2016,
pre nájomcu p. Zuzanu Mokranovú.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že jednorazové
odpustenie dlžnej sumy nie je možné, navrhol aby si dala pani žiadosť o uhradenie dlžnej
sumy prostredníctvom splátkového kalendára a otvorila prevádzku.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal pozmeňujúci návrh
uznesenia predložený Mgr. Rudolfom Ivičičom, poslancom MZ MČ Bratislava-Rača
Hlasovanie č.7, pozmeňujúci návrh Mgr. Rudolfa Ivičiča
Prítomných
13

Za
2

Proti
3

Zdržali sa
8

Nehlasovali

Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
nesúhlasí
s odpustením dlžnej sumy za nájom vo výške 625 € za obdobie január – až máj 2016, pre
nájomcu p. Zuzanu Mokranovú, bytom Saratovská 2136/1, 841 02 Bratislava, IČO:
43313183.
UZN 183/28/06/16/P
Hlasovanie č. 8
Prítomných
13

Za
10

Proti
3

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

8. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného
hospodárstva MČ Bratislava-Rača o odovzdávajúcu stanicu tepla na zdravotnom
stredisku Hubeného 2
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 po osobnej
obhliadke priestoru potvrdzuje, že dané zariadenie je momentálne nefunkčné a bola
zanedbaná údržba. Súhlasí s rozšírením zmluvy o tento predmet nájmu a súčasne
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požiadal o vyvolanie rokovania s Račianskou teplárenskou, a.s. za účelom dojednania
týkajúceho sa vzniknutého nedoplatku.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva
mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 5.11.2004 s Račianskou teplárenskou, a.s.,
o odovzdávajúcu stanicu tepla, ktorá sa nachádza v budove zdravotného strediska na
Hubeného ul. 2 za účelom jej rekonštrukcie.
UZN 184/28/06/16/P
Hlasovanie č. 9
Prítomných
14

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

9. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 173/17/05/16/P zo dňa
17.05.2016
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. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava–Rača, požiadala
o doplnenie chýbajúcej ulice Čachtická do zóny RA2, p. starosta si návrh osvojil
a zahrnul do návrhu uznesenia.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača, č. UZN
173/17/05/16/P zo dňa 17.05.2016 nasledovne:
V bode 8 a v časti „Mestská časť Bratislava-Rača má záujem zapojiť sa do systému
regulovaného parkovania na území hlavného mesta so zónami:“ vo vymedzení zóny
RA2 sa za slovo „Novohorská,“ vkladajú slová „Sadmelijská, Čachtická“.
UZN 185/28/06/16/P

Hlasovanie č. 10
7

Prítomných
14

10.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2016,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14.mája
2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti BratislavaRača v znení VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2013 z 10. decembra 2013
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača a RNDr. Anna
Jusková, vedúca oddelenia životného prostredia MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že na
území MČ bude zakázaný voľný pohyb psov na miestach, ktoré budú označené
vodorovným nápisom, informačnou tabuľou alebo tabuľou s piktogramom. Taktiež
uviedla predpokladané finančné náklady na vyznačenie miest, kde bude voľný pohyb
psov zakázaný.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, že nerozumie
prečo je zákaz voľného pohybu psa v lokalite „Brychtov kríž“, ktorý je v lese.
RNDr. Anna Jusková, vedúca oddelenia životného prostredia MÚ MČ BratislavaRača, uviedla, že vychádzali z platného § 5 VZN, ktorý sa nemení a ktorý hovorí o tom,
že zákaz vstupu so psom je na cintorínoch a pietnych miestach a lokalita „Brychtov kríž“
je pietne miesto.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku ohľadne
správneho naformulovania navrhovaného § 4 VZN vo vzťahu k 3 spôsobom označenia
miest so zákazom.
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, vedúca kancelárie starostu MÚ MČ BratislavaRača, ide o 3 alternatívne spôsoby označenia miest so zákazom. Alternatívy sa vyjadrujú
vylučovacou spojkou „alebo“ a pri viacerých možnostiach sa spojka kladie až medzi
posledné dve možnosti.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor ohľadne
prijímania VZN a hlasovať zaň nebude.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa plánujú
robiť kontroly ohľadne dodržiavania zákazu a voľného pohybu psov mestskou políciou.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2013 zo
14. mája 2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti
Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 3/2013 z 10. decembra 2013 v predloženom znení
UZN 186/28/06/16/P
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Hlasovanie č. 11
Prítomných
14
11.

Za
11

Proti
2

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
týkajúceho sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti určenia príjemcu výnosu z trov konania
spojených s prejednávaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch 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, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti
trov konania spojených s prejednávaním priestupku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov s nasledovnými pripomienkami:
1. V úvodnej vete za slovom „znení“ vypustiť slovo „v“ a za slovom „Z.z.“ vypustiť
čiarku.
2. V čl. I bod 1 čiarku spred úvodzoviek na konci presunúť za slovo „Bratislavou“.
3. V čl. I bod 2 by mal správne znieť:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 152a znie:
152a
) § 79 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
zákona č. 430/2015 Z.z.“.
4.V čl. I bod 3 čiarku spred úvodzoviek na konci presunúť za slovo „časťou“.
5. V čl. I bod 4 vypustiť.
UZN 187/28/06/16/P

Hlasovanie č. 12
Prítomných
14
12.

9

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
č......./2016 z ..............o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy
a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 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:
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, prečo hlavné
mesto zaslalo výzvu k zaujatiu písomného stanoviska MZ k VZN hlavného mesta
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, keďže tento bod
má byť už tento týždeň aj na mestskom zastupiteľstve, akým spôsobom budú
pripomienky z uznesenia odkomunikované na hlavnom meste.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že oslovili primátora, že
výzva k zaujatiu prišla neskoro, že určite naša mestská časť nebude jediná, ktorej
pripomienky nebudú spracované.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s návrhom všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
č................./2016 z .............o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene
a doplnení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hlavného
mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších
predpisov s pripomienkami:
1. V § 2 ods. 13 na konci vložiť novú vetu, ktorá znie: „Oprávnenou osobou na
vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od
prevádzkovateľa kuchyne, je aj mestská časť.“.
2. V § 3 ods. 3 písm. d) vypustiť slovo „materiálovo“ a za slová „písmeno b)“ vložiť
slová „alebo c)“.
3. V § 3 ods. 3 písm. e) vypustiť slová „alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)“.
4. V § 9 ods. 1 písm. f) za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“.
5. V § 9 ods. 4 za slová „oprávnenej osoby“ vložiť slová „ alebo pri nehnuteľnostiach
podľa ods. 1 písm. f)“.
6. V § 12 ods. 5 v prvej vete slovo „mesiac“ nahradiť slovami „dva týždne“.
7. V § 12 ods. 7 za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“.
8. V § 13 ods. 4 na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť slová „ak mu bol hlavným
mestom zabezpečený.“.
9. V § 13 ods. 7 slovo „mestská časť“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť slovom
„hlavné mesto“.
10.
V § 16 písm. f) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno g), ktoré
znie:
„g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárneho zberu
elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými časťami.“.
11. V § 22 odsek 2 vypustiť a odsek 3 označiť ako odsek 2.
12. V § 23 vypustiť odsek 2.
13. V § 25 vložiť nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Správca nehnuteľnosti zosúladí počet a typ nádob, zberných kontajnerov, interval
odvozu pre zmesový komunálny odpad s týmto nariadením do jedného mesiaca odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“.
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UZN 188/28/06/16/P
Hlasovanie č. 13
Prítomných
14
13.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

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:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o posilnenie
zamestnancov na oddelenie údržby, nakoľko je citeľné, že stav je poddimenzovaný.
Taktiež by bolo vhodné zakúpiť techniku na údržbu zelene.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, už v súčasnej dobe sú prijaté
opatrenia na zabezpečenie vyššieho počtu pracovníkov aj na kúpu techniky. Ďalej
uviedol, že problém so zeleňou nie je iba u nás v našej MČ, ale aj v okolitých MČ,
nakoľko mesiac máj bol výrazne daždivý a s tým aj spojená extrémne bujná zeleň.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2016 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
9,588.975.- € a výška výdavkov rozpočtu je 9,588.975.- €.
UZN 189/28/06/16/P
Hlasovanie č. 14
Prítomných
14

14.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Monika Debnárová, konateľka Media Rača, spol. s r.o.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že si osobne
urobila kontrolu účtovnej závierky spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. a taktiež víta, že
kontrolu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. bude mať v pláne kontrol aj kontrolórka
MČ Bratislava-Rača.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
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MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015
UZN 190/28/06/16/P
Hlasovanie č. 15
Prítomných
14
15.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
2

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača, spol. s r.o. za rok 2015
Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača
za rok 2015
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Stanovisko prezentovala JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ BratislavaRača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, za návrh záverečného účtu
bude hlasovať proti, svoje výhrady uviedol na komisii.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že všetci poslanci sa
vyjadria hlasovaním a súčasne upozornil, že odsúhlasenie záverečného účtu je
podmienkou na získanie nenávratných finančných prostriedkov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu za
rok 2015
b/ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2015 Mestskej časti Bratislava-Rača
c/ schvaľuje záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
d/ schvaľuje rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu vo výške 706.217,32 €
nasledovne:
1.
2.

prídel do Rezervného fondu vo výške 71.000,- €
prídel do Fondu rozvoja Rače vo výške 635.217,32 €
UZN 191/28/06/16/P

Hlasovanie č. 16
12

Prítomných
14
16.

Za
10

Proti
1

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača
čistopis, október 2015
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Materiál z odbornej stránky uviedla Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca odd. územného
plánovania a stavebného poriadku MÚ MČ Bratislava-Rača
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril spokojnosť s predloženým
materiálom.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie
1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu zadania pre vypracovanie Územného plánu
zóny Východné, MČ Bratislava-Rača, október 2015,
2) stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Bratislave č.j. OUBA-OVBP-2016/21561-HOM zo dňa 27. 04. 2016,
3) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu
zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača,
september 2015,
b/ schvaľuje
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača –
čistopis, október 2015,
c/ odporúča
starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača pokračovať v obstarávaní Územného plánu
zóny Východné, MČ Bratislava-Rača na podklade schváleného Zadania pre
vypracovanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača, čistopis, október
2015 v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
UZN 192/28/06/16/P
Hlasovanie č. 17
Prítomných
14

13

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

17.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava-Rača na II.
polrok 2016
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal kontrolórku do
nasledujúceho plánu zahrnúť kontrolu nakladania s motorovými vozidlami (výkazy
spotreby, údržba a nákladovosť), taktiež kontrolu plnenia zmlúv, konkrétne zmluvy
o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva MČ BA Rača a taktiež čl. 10
záverečného ustanovenia, bod 4, ktorý je potrebné preveriť či je plnený v zmysle
zákonov.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku
k časti C: Ostatné kontroly, čiže kontroly vykonané z vlastného podnetu miestnej
kontrolórky na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti. Z čoho vychádzate,
že máte možnosť kontrolovať bez informovania zastupiteľstva čokoľvek v rámci MČ?
JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, na vysvetlenie
uviedla, že litera zákona má na mysli v tomto znení, že pokiaľ by mohlo dôjsť
k porušeniu zákona, k trestnému činu, poškodeniu obecného majetku vo veľkom
rozsahu, má právo miestny kontrolór to skontrolovať. Samozrejmosťou je informovať
o tom MZ.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že miestny
kontrolór môže konať aj z vlastného podnetu, nie je závislý na zastupiteľstve.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, má za to, že kontrolór môže
konať z vlastného podnetu a zastupiteľstvo mu nemôže zakázať kontrolovať nejaké
činnosti.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
I.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II.
polrok 2016 vrátane doplnenia o 5. bod plánu kontrolnej činnosti v znení „Kontrola
hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. za rok 2015“.
II. poveruje
miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
UZN 193/28/06/16/P

Hlasovanie č. 18
Prítomných
14

Za
13

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
14

Proti
1

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

p. Depeš, opätovne vystúpil a predniesol svoje podnety a postrehy v rámci MČ
Bratislava-Rača
p. Kšiňan, prišiel za účelom oboznámenia so situáciou vzniknutou v záhrade Šínweg,
Pekná cesta a nedodržiavaním nočného kľudu.
p. Skopál, taktiež občan sused záhrady Šínweg, prišiel prejaviť rozhorčenie nad
situáciou, ktorá sa v poslednej dobe výrazne zhoršila s prevádzkou uvedenej záhrady.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že evidujeme 2-3 podnety,
sťažnosti na záhradu Šínweg a tieto podnety budú prešetrené a prevádzkovateľ už bol
vyzvaný na dodržiavanie prevádzkových hodín.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila
otázku či mal oprávnenie prevádzkovateľ zriadiť pohostinstvo a či dodržuje prevádzkové
hodiny.
JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, potvrdzuje slová
pána starostu, že podnety sú v riešení a budú prešetrené.
18.

Návrh na zriadenie pracovnej skupiny pre riešenie technického a právneho stavu
terasy na Karpatskom námestí
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že mu uniká motivácia
takéhoto konania, že sa ide zveľaďovať súkromný majetok.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že niektoré úseky sú naozaj
v havarijnom stave a taktiež aj napriek tomu, že to nie je náš majetok, pozeráme sa na to
tak, že MČ môže pomáhať riešiť aj problémy, ktoré sa nás bytostne netýkajú. Financie
bude téma rozpočtu.
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, ide o proces, ktorý sa rieši už
4. rok. Je to pochôdzková terasa, ktorá slúži pre všetkých obyvateľov na Komisárkach
a slúži im ako tranzitný chodník do svojich bytov.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ide o združenú
investíciu, rozdelenú na tretiny, je tu dobrá vôľa, ale nemusí sa to ešte podariť, ale ideme
urobiť pre to všetko.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
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a)

súhlasí so zriadením pracovnej skupiny v zložení :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Darina Vavríková, konateľka spoločnosti FONDBYT, s.r.o.
Ing. Herbert Martin, zástupca vlastníkov bytov Karp.nám. 7-10
Doc. Ing. Júlia Lipianská, CSc., zástupca vlastníkov garáží
Ing.Štefan Borovský, referent investičných činností MÚ MČ Bratislava-Rača
Mgr. Rastislav Žitný, zástupca starostu a mestský poslanec
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača

b)

poveruje túto pracovnú skupinu riešením technického aj právneho stavu terasy,
ako aj pravidelným informovaním o priebehu riešenia na riadnych rokovaniach
miestneho zastupiteľstva
UZN 194/28/06/16/P

Hlasovanie č. 19
Prítomných
13
19.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vybavení interpelácií 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:
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, v rámci odpovede na
interpelácie by chcel vedieť akou formou sa hľadá pracovník na oddelenie čistoty.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že inzeráty na voľné
pracovné pozície sa vyvesili aj na stredné odborné školy, žiaľ sa nik neprihlásil.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala za odpoveď
na jej interpeláciu.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 17.05.2016
UZN 195/28/06/16/P

Hlasovanie č. 20
Prítomných
13
20.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Interpelácie
p. Gelingerová - Žiada informáciu ohľadne využitia zberného dvora do budúcnosti
p. Andráš - Vybudovanie zábran na chodníku Kadnárova-Hubeného, odstránenie
dopravnej značky na Hubeného 22-26

21.
-

16

Rôzne
Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:
MČ bude od 1.7.2016 príjemcom dotácie na terénnu opatrovateľskú službu v rámci
Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

-

-

-

22.

vo štvrtok 23.06.2016 bola MČ ako tretia strana - príjemca NFP účastníkom vládneho
auditu na tri projekty realizované v rámci ISRMO – ZŠ Tbiliská, MŠ Plickova a Karp.
námestie – kontrola bola jednak dokladová a jednak na mieste realizácie
od 01.07.2016 má ZŠ Tbiliská ul. novú riaditeľku Mgr. Hirschnerovú
v dňoch 30.06.-02.07. sa v rámci spolupráce partnerských miest uskutočňuje workshop
pre učiteľov angličtiny z našich dvoch základných škôl a učiteľov z poľskej Morawice
a jej partnerských miest s americkými lektormi
miestny úrad bude v období 25. – 29.07.2016 zatvorený z dôvodu čerpania dovoleniek
pracovníkov
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal
o informáciu ohľadne rozkopávky na Cyprichovej ulici.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že preverí situáciu, ale
pravdepodobne ide o rozkopávku, ktorú urobilo mesto, nakoľko ulica patrí mestu a bude
odstránená.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala pána starostu
o zabezpečenie, aby kolegyňa Lenka Plavuchová Antalová vstúpila do komisie
životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odporučil, aby pripravili materiál
na najbližšie zastupiteľstvo, kde člena komisie musí schváliť MZ MČ Bratislava-Rača.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o
predloženie informácie ohľadne stavby na križovatke ulíc Detvianska-Rustaveliho na
najbližšiu komisiu ŽP
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, informáciu dáme samozrejme do
augustovej komisie.
Záver
Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.
V Bratislave, 1. júla 2016
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JUDr. Juraj Madzin
overovateľ

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka

