Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 11.04.2017
uznesenie č. 271 - 293
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
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Dagmar Gelingerová
Mgr. Mário Khandl
Miloš Máťúš
Mgr. Monika Luknárová
PaedDr. Jozef Bratina
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.

Program
1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
3. Nastúpenia náhradníka na zaniknutý mandát poslanca MZ MČ Bratislava-Rača
4. Návrh na doplnenie člena do stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve a do Rady školy
5. Informácia o plnení uznesení
6. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku,
pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016
7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017
z ........... 2017 o zriadení Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť životné prostredie
9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť sociálne veci
10.Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť školstvo
11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúra
12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť šport
13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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
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14. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti
Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu zverenia časti
pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
15. Návrh na predĺženie doby nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť parcely
č. 2875/42 v k.ú Rača, 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
16. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 258/28/02/17/P na predaj
pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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
17. Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa v profile
cestnej komunikácie na ul. Popolná, za účelom realizácie projektu „rekonštrukcia ulice
Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017
18. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti
vykonávať funkciu procesného opatrovníka
19. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2016
20. Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul.
21. Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021
22. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
23. Interpelácie
24. Rôzne
17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
18,00 Petícia za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ul. Popolná a za obstaranie
územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite
25. Záver.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 271/11/04/17/P
Hlasovanie č. 1
Prítomných
8

2.

Za
8

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

2

Nehlasovali
0

schvaľuje
návrhovú komisiu: Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD, Ing. Miloslav Jošt
overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rudolf Ivičič, JUDr. Juraj Madzin
UZN 272/11/04/17/P
Hlasovanie č. 2
Prítomných
8

3.

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca 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.
PaedDr. Jozef Bratina zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a starosta mestskej časti Ing. Peter
Pilinský odovzdal PaedDr. Jozefovi Bratinovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom
miestneho zastupiteľstva.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za
volebný obvod 2 – Krasňany Ing. Petra Pálku v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. nastúpenie PaedDr. Jozefa Bratinu, prvého náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo
voľbách do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača dňa 15.11.2014
najväčší počet platných hlasov /403/ vo volebnom obvode 2 – Krasňany
b/ konštatuje
1. že PaedDr. Jozef Bratina zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle § 26 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. že starosta mestskej časti Ing. Peter Pilinský odovzdal PaedDr. Jozefovi Bratinovi
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
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Bratislava-Rača podľa § 192, ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
UZN 273/11/04/17/P
Hlasovanie č. 3
Prítomných
11

4.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na doplnenie člena do stálych komisií pri miestnom zastupiteľstve a do
Rady školy
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, odporúča zaslať
ďakovný list p. Petrovi Pálkovi.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že ďakovný list pre p.
Pálku bol už zaslaný.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a/ odvolanie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania
a vinohradníctva – odborníka z radov obyvateľov PaedDr. Jozefa Bratinu,
b/ doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu,
c/ doplnenie člena Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania
a vinohradníctva poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu,
d/ doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu
funkcií poslanca Ing. Miloslava Jošta,
e/ delegovanie PaedDr. Jozefa Bratinu ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy
pri Materskej škole Cyprichova 74 a za člena Rady školy pri ZŠ s MŠ J. A.
Komenského, Hubeného 25.
UZN 274/11/04/17/P
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Hlasovanie č. 4
Prítomných
11

5.

Za
11

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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 28.02.2017
UZN 275/11/04/17/P

Hlasovanie č. 5
Prítomných
11

6.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzok a rozdielu
majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2016
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, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a
záväzkov k 31.12.2016.
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UZN 276/11/04/17/P
Hlasovanie č .6
Prítomných
11

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2017 z
.........2017 o zriadení Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2017 o zriadení
Materskej školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
UZN 277/11/04/17/P
Hlasovanie č. 7
Prítomných
11

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – 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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
OZ Priatelia Rače
6

vo výške

450,00 €

na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva
Krasňanko, o.z.
vo výške
1000,00 €
na zveľadenie priestoru záhrady
UZN 278/11/04/17/P
Hlasovanie č. 8
Prítomných
11

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
1

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – 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 diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany
Odyseus, občianske združenie
Ateliér Šikula, občianske združenie
Literárny klub Rača, občianske združenie
Raná starostlivosť, n.o.

500,- €
500,- €
350,-€
550,- €
600,- €
500,- €
500,- €
UZN 279/11/04/17/P

Hlasovanie č. 9
Prítomných
11

10.

7

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – 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 diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
1. Občianske združenie Varianty vo výške
400,00 €
na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove a v náročných
životných situáciách pre deti, mládež a dospelých
2. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €
na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25)
3. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €
na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4)
UZN 280/11/04/17/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
12

11.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
3

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – 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, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Hudbou k srdcu, OZ vo výške
Bratislavské združenie country a dobových tancov
Saltarello, OZ vo výške
Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške
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700 €
700 €
650 €

Račiansky vinohradnícky spolok vo výške
AD – ae, OZ vo výške
Asociácia pre vedu a mládež vo výške
OZ Rodinné centrum Ráčik vo výške

500 €
500 €
500 €
400 €
UZN 281/11/04/17/P

Hlasovanie č. 11
Prítomných
13
12.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť šport
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:
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o vysvetlenie
bežných výdavkov zvereného areálu na Černockého ulici a navrhuje doplnenie
uznesenia o písmeno b).
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o výstup z komisie na
magistráte pre šport a vzdelávanie ohľadne futbalového klubu.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že MČ má zverené do
správy pozemky a nie je jej povinnosťou ani v jej silách sa o uvedené trávnaté plochy
a budovy starať, keďže sú majetkom futbalového klubu.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, odpovedal p. Joštovi, že
v období máj/jún bude na magistráte prebiehať komisia pre rozvoj športovísk a naša
mestská časť tam bude mať dva projekty, hokejbal a futbal a dúfa, že uvedené projekty
budú úspešné a bude bojovať za to, aby Rača dostala financie na uvedené projekty.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že o trávnik
futbalového klubu by sa mala starať MČ a tak znižovať prevádzkové náklady
futbalového štadióna.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že MČ sa stará o plochy,
ktoré nemá prenajaté FK Rača a sú v blízkosti areálu. Starostlivosť o trávnik
futbalového areálu je výlučne v réžii samotného klubu.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal
pozmeňovací návrh poslanca p. Michala Drotována:
Návrh p. poslanca Michala Drotována na doplnenie uznesenia:
-

o písmeno b): miestne zastupiteľstvo žiada zahrnúť do bežných výdavkov
rozpočtu mestskej časti na rok 2018 náklady na prevádzku a údržbu zvereného
areálu na Černockého ul.

Hlasovanie č. 12
Prítomných
13
9

Za
6

Proti
0

Zdržali sa
4

Nehlasovali
3

Návrh na doplnenie uznesenia nebol schválený.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
TJ REAL RENDEZ - vo výške
LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA – vo výške
ŠK Krasňany – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA – vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT – vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
Športový klub Račišdorf – vo výške
Občianske združenie Mládež ulice - vo výške
SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške

500,- €
800,- €
1.000,- €
4.000,- €
10.000,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
450,- €
1.400,- €
500,- €
500,- €
1.500,- €
UZN 282/11/04/17/P

Hlasovanie č. 13
Prítomných
14

13.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
2

Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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.
Diskusia:
Do diskusii sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
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MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 4963/335, druh pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 za cenu 135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka Závodského a Ruth
Závodskej, xxxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxx 6 Bratislava, 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 z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľa za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.06.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
UZN 283/11/04/17/P
Hlasovanie č. 14
Prítomných
14

14.

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej
časti Bratislava-Rača, pozemku registra „E“ parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z dôvodu
zverenia časti pozemku do správy MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
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, navrhol, aby na magistrát
išiel list, aby aj po odčlenení potrebného pozemku pre Marianum, si hlavné mesto
ponechalo v priamej správe zvyšnú časť parcely.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pri rokovaní
s Marianum bol vyslovený súhlas s uvedeným zverením.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, upozornil aj na skutočnosť, že je
potrebné mať na pamäti, že pri záberoch verejného priestranstva uvedenej časti
pozemku, v súvislosti s predajom kvetov a kahancov, bude potrebné záujemcov posielať
na príslušné oddelenie na magistrát.
Návrhová komisia, pán poslanec Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí

11

s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku
registra „E“ parc. č. 1497/9, v k.ú. Rača do priamej správy hlavného mesta SR
Bratislavy z dôvodu zverenia do správy MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, IČO:17 330 190, ktoré má zámer dobudovať dom
smútku s možnosťou poskytnutia komplexnej ponuky cintorínskych a pohrebných
služieb obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača.
UZN 284/11/04/17/P
Hlasovanie č. 15
Prítomných
14

15.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na predĺženie doby nájmu garáže č. 903 na Karpatskom námestí 7-10, časť
parcely č. 2875/42 v k.ú. Rača, 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
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 Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., prečítal návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predĺženie doby nájmu nebytového priestoru - garáže na Karpatskom námestí 7-10, časť
parc. č. 2875/42 o výmere 15,96 m2 pre Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72
Bratislava, 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
pokračovania nájomného vzťahu od r. 2007 za účelom plnenia služobných povinností
ministerstva vnútra za podmienok:

-

Účel nájmu: garážovanie motorových vozidiel
Doba nájmu: nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
Výmera garáže: 15,96 m2
Cena nájmu: 50,- €/mes (37,59 €/m2/rok) t.j. 600,- €/rok.
UZN 285/11/04/17/P
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Hlasovanie č. 16
Prítomných
14

16.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 25/28/02/17P na
predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 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.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu uznesenia č. UZN 258/28/02/17/P zo dňa 28.02.2017 na odpredaj pozemkov
registra „C“ parc. č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2, druh pozemku ostatná
plocha, a parc. č. 4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov nasledovne:
Slová „za cenu 200.000,- €“ sa nahrádzajú slovami „za cenu 170,- €/m2 t. j. 224.570,€“.
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
UZN 286/11/04/17/P

Hlasovanie č. 17
Prítomných
14

17.

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na vysporiadanie pozemkov súkromných vlastníkov, nachádzajúcich sa
v profile cestnej komunikácie na ul. Popolná za účelom realizácie projektu
„rekonštrukcia ulice Popolná“, ktorý je súčasťou schváleného rozpočtu na 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:

13

Za
14

Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku, či
všetci majitelia pozemkov, ktorí boli vyzvaní, aby formou daru darovali časti pozemkov,
ktoré sú potrebné na rekonštrukciu komunikácie, tak učinili.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že uvedené
uznesenie rieši zatiaľ pozemky pod stavbou len na ľavej strane. Naďalej prebiehajú
rokovania so všetkými vlastníkmi pozemkov.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila otázku, či je
postačujúci súhlas uvedených vlastníkov na ľavej strane komunikácie na začatie procesu
rekonštrukcie.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je niekoľko alternatív
riešenia uvedenej situácie, a to: rekonštrukcia prebehne čiastkovo, alebo sa bude čakať
kým sa vysporiadajú pozemky aj na pravej strane a bude sa to realizovať ako celok.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že materiál je
pripravený iba na čiastkové riešenie a to tak, že prebehne momentálne rekonštrukcia iba
ľavej strany, kde sa postaví oporný múr a položí sa nový kryt existujúcej vozovky.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prijatie daru formou pozemkov nasledovne:
Peter Valentin a Lucia Valentin, bytom xxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2416/24,
výmera 2 m2
BBKU 5, s.r.o., so sídlom xxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2421/27, výmera 7 m2,
parc. č. 2421/28, výmera 5 m2
Jana Brezová, bytom xxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2421/29, výmera 12 m2, parc.
č. 2421/30, výmera 5 m2
Helena Žitňanská, bytom xxxxxxxxxxxx Bratislava, parc. č. 2440/12, výmera 2 m2
Erwin Lokere, bytom xxxxxxxxxxxx Bratislava a Diana Lokere, bytom xxxxxxxxxxxx
Galanta, parc. č. 1027/24, výmera 21 m2 .
UZN 287/11/04/17/P
Hlasovanie č. 18
Prítomných
14

18.

Za
13

Proti
0

Nehlasovali
0

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
pôsobnosti vykonávať funkciu procesného opatrovníka
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.
14

Zdržali sa
1

Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta vykonávať funkciu procesného opatrovníka
podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku.
UZN 288/11/04/17/P
Hlasovanie č. 19
Prítomných
14

19.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol za 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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi a výkone preventívnych
protipožiarnych kontrol za rok 2016 v predloženom znení.
UZN 289/11/04/17/P

Hlasovanie č. 20
Prítomných
14

20.

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul.
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:

15

Za
14

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18.
UZN 290/11/04/17/P
Hlasovanie č. 21
Prítomných
14

21.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017
- 2021
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, položila otázku, akým
spôsobom sa záujemca môže uchádzať o zaradenie medzi prísediacich.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, je potrebné poslať písomnú žiadosť
na okresný súd, kde má uvedená osoba záujem pôsobiť.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
volí
p. Dašu Hrobárovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxx,
Bratislava za prísediacu Okresného súdu Bratislava III na funkčné obdobie rokov 20172021.
UZN 291/11/04/17/P

Hlasovanie č. 22
Prítomných
14
22.

16

Za
14

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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 28.02.2017
UZN 292/11/04/17/P
Hlasovanie č. 23
Prítomných
14

23.

Za
14

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Interpelácie

p. Drotován -

Žiada o informáciu o prípadných zmenách na stavbe na Radničnom nám.

p. Dobrotková - Žiada o riešenie problémov v súvislosti s dokončením stavby RNR,
- Problémy s obchodným domom Billa – žiadosť o rokovanie a riešenie,
- Orez stromov na Závadskej 2-12,
- Uvedenie zelene do pôvodného stavu po stavbe RNR,
- Odstránenie bunky bývalej PNS na Popolnej ul.,
- Žiadosť o vyčistenie odtoku pred vstupom do parku J.M. Hurbana,
- Okamžité zavedenie regulácie dopravy na Popolnej ul.,
- Vykonanie kontrol mestskými policajtmi dodržiavania jednosmernej
premávky na Gelnickej ul., mestskou políciou
- Kontrola žúmp za MŠ Gelnická,
- Riešenie parkovania pred kostolom na Detvianskej ul.,
- Odstránenie betónovej plochy na Sadmelijskej ul. /pod Zelovocom/,
- Vykonaná oprava Stupavskej ul.,
- Prehodnotenie trasy električky č. 5,
- Prehodnotenie výstavby na „kopaniciach“, vydávanie stav. povolení,
- Predaj pavilónu na Strelkovej ul. a budovy Starej kúrie,
- Oplotené ihrisko s možnosťou vstupu psa,
- Osadenie Zákazu vstupu psov do parku J.M. Hurbana,
- Osadenie chýbajúceho zábradlia na schodoch pred Závadskou ul. 14.

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
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p. Depeš, predniesol ako na každom MZ svoje podnety a postrehy v rámci MČ
Bratislava-Rača za posledné obdobie.
p. Dr. Ing. Peter Schlosser, prišiel ako jeden z vlastníkov v záhradkárskej oblasti Žabí
majer a odprezentoval problém v uvedenej lokalite s výstavbou záhradných domčekov.
Má záujem, aby z uvedenej lokality bola plnohodnotná záhradkárska oblasť.
p. Hudecová, obyvateľka Popolnej ul., má záujem, aby rekonštrukcia bola v plnom
rozsahu v rámci celej ulice, nielen v jej ľavej časti.

24.

Petícia za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ulice Popolná a za
obstaranie územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite
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:
p. Benkovič, člen petičného výboru, objasnil, že situácia je v danej lokalite naozaj
kritická, v súvislosti s premávkou ťažkých mechanizmov, premávkou osobných áut,
chodcov. Žiadajú o čo najrýchlejšie a najvhodnejšie riešenie rozšírenia a rekonštrukcie
uvedenej cestnej komunikácie a chodníkov.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že
takto navrhnuté uznesenie nie je adekvátne, nakoľko uvedená situácia je ozaj kritická,
preto žiada okamžité riešenie.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že návrh uznesenia je
v poriadku, vyvíja sa maximálne úsilie, aby rekonštrukcia prebehla.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, poďakoval za spracovanie uvedenej
petície pani kontrolórke, taktiež verí tomu, že uvedená rekonštrukcia prebehne a uviedol,
že sa prijímajú intenzívne kroky na zlepšenie situácie v uvedenej lokalite.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či naozaj sa nedá
prijať stavebná uzávera.
JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, uviedla, že
kancelária kontrolóra MČ nemá kompetencie o vyjadrenie z hľadiska odbornosti, z toho
dôvodu boli oslovené jednotlivé oddelenia, ktorých vyjadrenia sú súčasťou materiálu.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že celý proces obstarávania
územného plánu zóny a stavebnej uzávery sa nedá prijať zo dňa na deň a výstavbu
zastaviť. Je to náročný a zdĺhavý proces.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, navrhuje osadenie dopravného
značenia uvedenej ulice, dopravnou značkou IP 28a – Obytná zóna, bez čakania na
dokončenia stavebných prác.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, začala sa diskusia o
návrhu územného plánu zóny centrálnej Rače a priľahlých oblastí na pôde odbornej
komisie, súčasne navrhuje v kritickej oblasti danej lokality najať brigádnika, ktorý bude
presne evidovať dopravu a pohyb osôb.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Miloslav Jošt, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača

I.
18

konštatuje, že

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Rača bola dňa 22.02.2017
doručená petícia pod názvom „Petícia za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite
ulica Popolná a za obstaranie územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite“
(ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača
a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača,
b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom
pod č. 3163/2017,
c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením zistila skutočný stav veci, jeho súlad
s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom,
d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie,
II.

berie na vedomie

Petíciu za riešenie kritickej dopravnej situácie v lokalite ulica Popolná a za obstaranie
územného plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite,
III.

vyhovuje a to tak, že:

a) sa pripravuje rekonštrukcia tejto ulice v časti od Rudnickej ul. po ul. Na medzi,
b) po vysporiadaní majetkových vzťahov k pozemkom bude zabezpečené rozšírenie
komunikácie na minimálnu prejazdnú šírku vybudovaním oporných múrikov
s odvodňovacím žľabom, podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie
c) po ukončení realizácie rekonštrukcie bude zabezpečené trvalé dopravné značenie
dopravnou značkou IP 28a – Obytná zóna.
V ostávajúcich častiach petície sa nevyhovuje.
UZN 293/11/04/17/P
Hlasovanie č. 24
Prítomných
14

Za
13

Proti
1

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

24.

Rôzne
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku v akom stave je
situácia okolo Radničného námestia.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že nakoľko neprebehla
zámena pozemkov, investor bude iniciovať vysporiadanie pozemkov iným spôsobom,
ako bolo pôvodné plánované.

25.

Záver
Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.
V Bratislave, 21. apríla 2017
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JUDr. Juraj Madzin
overovateľ

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka

