Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 26.06.2018
uznesenie č. 444 - 462
Rokovanie otvoril a viedol Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
JUDr. Juraj Madzin
Mgr. Rastislav Žitný
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Dagmar Gelingerová
Mgr. Monika Luknárová
PaedDr. Jozef Bratina
Ing. Róbert Pajdlhauser
Mgr. Michal Drotován
Ing. Milada Dobrotková, MPH
Mgr. Rudolf Ivičič
Miloš Máťuš
Ospravedlnení poslanci MZ MČ Bratislava-Rača:
Cyril Sekerka
Mgr. Mário Khandl
Ing. Miloslav Jošt

Predložený program
1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
3. Informácia o plnení uznesení
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018, ktorým
sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.
3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za
sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
5. Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaRača na roky 2017 - 2019“ doplneného v zmysle platnej legislatívy
6. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 na Kafendovej ul. 2 v Bratislave
7. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 na ul. Pekná cesta 3 v Bratislave
8. Návrh na predĺženie doby nájmu častí pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 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
9. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022
10. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2018 – 2022
11. Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 – 2023
12. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017
13. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018
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14. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti BratislavaRača za rok 2017
15. Správa o výsledku kontroly hospodárenia ubytovne Kadnárova 94 a 100 v správe
Mestskej časti Bratislava-Rača
16. Správa o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017
v Mestskej časti Bratislava-Rača
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018
18. Návrh poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava- Rača
a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú
poslancami
19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
20. Interpelácie
21. Rôzne
17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
22. Záver.
Informatívne materiály:
a)
Stav a vývoj žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BratislavaRača
1.

Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predložený program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 444/26/06/18/P

Hlasovanie č. 1
Prítomných
11

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Návrh p. poslanca Michala Drotována o doplnenie programu o nový bod 4:
4. Nesúhlas Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača s umiestnením stavebného objektu
Miestna komunikácia Horská-Račianska ulica na pozemku parc. č. 7016/11, k.ú. Rača
pre účely zámeru „Obytný súbor Dolný Slanec“.
Hlasovanie č. 2, návrh p. Drotována - doplnenie bodu č. 4
Prítomných
11

Za
5

Proti
3

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Návrh uznesenia nebol schválený
2

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. Milada Dobrotková, MPH, Ing. Róbert Pajdlhauser
overovateľov uznesení a zápisnice: JUDr. Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič
UZN 445/26/06/18/P

Hlasovanie č. 3
Prítomných
10
3.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
1

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:
V diskusii vystúpili:
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či bol
vyzvaný nájomca o vypratanie prenajatého pozemku v areáli MŠ Cyprichova 74, resp.
či bola uzatvorená dohoda.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že je pripravená
výzva na odovzdanie pozemku, s nájomcom sa rokuje.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 15.05.2018.
UZN 446/26/06/18/P

Hlasovanie č. 4
Prítomných
10

3

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

4.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2018,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaRača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia
úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2018, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23.
mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
UZN 447/26/06/18/P

Hlasovanie č. 5
Prítomných
10
5.

Za
9

Proti
1

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti
Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019“ doplneného v zmysle platnej legislatív
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, vyjadrila
dôležitosť uvedeného dokumentu, ktorý sa prijíma na najbližšie 2 roky a poďakovala
spracovateľom a požiadala o podporu.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala o nutnosť prijať
terénneho sociálneho pracovníka.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež uviedol, že je nutnosť
pracovať s terénnym sociálnym pracovníkom, nielen mať vypracovaný komunitný plán
sociálnych služieb.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že MČ BratislavaRača má terénnu pracovníčku, ktorá ale t. č. aj zastupuje kolegyňu na sociálnom
oddelení, ktorá je dlhodobo PN. Akonáhle sa situácia vyrieši, vracia sa späť do terénu
na plný úväzok.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uvítala, že je prijatá
terénna sociálna pracovníčka, ale vidí nutnosť ju dať do terénu.
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Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
„Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2017 2019“ doplnený v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov
UZN 448/26/06/18/P
Hlasovanie č. 6
Prítomných
10
6.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 na Kafendovej ul. 2 v
Bratislave
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. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala sociálnej
komisii, že spravodlivo postupovali pri výbere oslovených žiadateľov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 o rozlohe 62,57 m², vchod: Kafendova ul. 2,
na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 7484, postaveného na pozemku parc. KN
registra „C“ parcela č. 943/1, 2, 3 zapísaného na liste vlastníctva č. 4765, na dobu určitú
1 rok od 17.07.2018 do 16.07.2019:
a) žiadateľovi s počtom bodov 181
Dominike a Róbertovi Byrtusovým
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa byt
prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 166
Romanovi Miškolcimu
c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa
byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 162
Martinovi Prekopovi
d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c)
sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 158
Viere Benčičovej
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e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c) a
d) sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 137
Klaudii Gulejovej
UZN 449/26/06/18/P
Hlasovanie č. 7
Prítomných
11

7.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 na ul. Pekná cesta 3 v Bratislave
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
pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 o rozlohe 49,03 m², vchod: ul. Pekná cesta
3, Bratislava, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 2453, postaveného na
pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 17366/5, 6, 13 zapísaného na liste vlastníctva
č. 5288, na dobu určitú 1 rok od 17.07.2018 do 16.07.2019:
a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:
Ivanovi a Anete Didiovým s počtom bodov 186
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa
prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí
Dominike a Róbertovi Byrtusovým s počtom bodov 179
c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa
byt prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí
Romanovi Miškolcimu s počtom bodov 172
d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c)
sa byt prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí
Viere Benčičovej s počtom bodov 159
e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a), b), c)
a d) sa byt prideľuje piatemu žiadateľovi v poradí
Klaudii Gulejovej s počtom bodov 132
UZN 450/26/06/18/P
Hlasovanie č. 8
Prítomných
11

6

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

8.

Návrh na predĺženie doby nájmu častí pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 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:
V diskusii vystúpili:
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že o uvedený
pozemok, je dobre postarané/obhospodárené, požiadala o podporu poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predĺženie doby nájmu na časti pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača o celkovej
výmere 274,3 m2 v prospech Dušana Gašparíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 v prenájme
pozemku so súčasným nájomcom, ktorý je v bezprostrednom susedstve nehnuteľností
vo vlastníctve žiadateľa, za účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu za týchto
navrhovaných podmienok:
- cena nájmu: 0,70 EUR/m2/ rok
- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu.
UZN 451/26/06/18/P
Hlasovanie č. 9
Prítomných
11

9.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022
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 pána starostu
o návštevu na poslaneckých dňoch v lokalite Východné.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022 na plný úväzok.
UZN 452/26/06/18/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
10
10.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2018-2022
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. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sa dlhodobo venuje
efektivite samosprávy. Navrhuje možnosť jedného volebného obvodu s počtom
poslancov 12, čo z jeho pohľadu ušetrí finančné náklady na odmeny pre poslancov.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, predkladá opačný
návrh, kde požaduje štyri volebné obvody a počet poslancov 15.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril svoj názor
k predkladanému návrhu p. Luknárovej aj p. Ivičiča, kde navrhuje pomerné zastúpenie
poslancov za jednotlivé obvody.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že sa jej páči
návrh p. Ivičiča, jeden volebný obvod, ale počet 12 poslancov je párny, čo môže robiť
problémy pri hlasovaní.
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že návrh p.
Ivičiča nie je pre neho prijateľný.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že model p. Ivičiča
nie je správny, (jeden volebný obvod), poslanci jednotlivých miestnych častí poznajú
problematiku oveľa hlbšie ako poslanci z iných miestnych častí mestskej časti.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Písomný návrh p. poslanca Rudolfa Ivičiča na prijatie uznesenia:
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018-2022
a) počet poslancov 12,
b) jeden volebný obvod.
Hlasovanie č. 11
Prítomných
11

Za
3

Proti
5

Zdržali sa
3

Nehlasovali
0

Návrh uznesenia nebol schválený
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Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala návrh
uznesenia.
Písomný návrh p. poslankyne Moniky Luknárovej na prijatie uznesenia:
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018-2022
a) počet poslancov 15,
b) štyri volebné obvody.
Hlasovanie č. 12
Prítomných
11

Za
5

Proti
4

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

Návrh uznesenia nebol schválený
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018-2022
a)
počet poslancov 15,
b)
3 volebné obvody s počtom poslancov
- volebný obvod Rača - 10 poslancov
- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci
- volebný obvod Východné - 2 poslanci.
UZN 453/26/06/18/P
Hlasovanie č. 13
Prítomných
11
11.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Voľba prísediacich pre Okresný súd Bratislava III na volebné obdobie rokov 20192023
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
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volí
a)
p. Jarmilu Mĺkvu,xxxxxxxxxxxxxxxxxx
b)
p. Tatianu Balacenkovú, xxxxxxxxxxxxxxxxx
c)
p. Jitku Tropekovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d)
p. Viliama Takáča, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e)
p. Ivonu Dobiášovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
f)
JUDr. Emiliána Pavlíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
g)
p. Kornéliu Matulovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
h)
p. Janku Bombovú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i)
p. Annu Levickú, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
j)
RNDr. Jozefa Kadlečíka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za prísediacich Okresného súdu Bratislava III na volebné obdobie rokov 2019 - 2023.
UZN 454/26/06/18/P
Hlasovanie č. 14
Prítomných
10
12.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. 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:
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
Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2017.
UZN 455/26/06/18/P

Hlasovanie č. 15
Prítomných
10
13.

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2018
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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Za
9

Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal p. starostu
o opätovné vyvolanie stretnutia so SPP, a. s. v súvislosti s prekládkou plynového
potrubia pod futbalovým ihriskom ZŠ Tbiliská. Cena za prekládku je privysoká.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že stretnutia na túto tému
ohľadne poníženia výdavkov súvisiacich s prekládkou potrubia už boli, ale záver bol
taký, že SPP, a.s. nič z vlastných zdrojov hradiť nebude.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je
13,843.196,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,843.196,- €.
UZN 456/26/06/18/P
Hlasovanie č. 16
Prítomných
10
14.

Za
9

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu 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.
Stanovisko dala JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, v tomto bode
sa rozhovorila o sociálnych službách, vyzdvihla ich nutnosť a potrebu poskytovania
našim obyvateľom MČ.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Ing. Milada Dobrotková, MPH, prečítala návrh
uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok
2017
b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
k 31.12.2017 mestskej časti Bratislava-Rača
c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za
rok 2017 bez výhrad
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d) schvaľuje
1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 92.404,50 € zistený podľa
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý sa upravuje o nevyčerpané
účelové dotácie z roku 2017 v sume 64.896,00 € na výšku 27.508,50 €
2. prerozdelenie prebytku hospodárenia zisteného podľa bodu 1. nasledovne:
- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy vo výške 2.751,00 €
- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových
pravidiel“ vo výške 24.757,50 €
3. pridelenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 242.350,39 € do fondov
nasledovne:
- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových
pravidiel“ vo výške 242.350,39 €.
UZN 457/26/06/18/P
Hlasovanie č. 17
Prítomných
8

Za
8

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
p. Milan Depeš, obyvateľ MČ Bratislava-Rača, predniesol svoje postrehy a názory na
činnosť MČ Bratislava-Rača.
15.

Správa o výsledku kontroly hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v
správe Mestskej časti Bratislava-Rača.
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že je načase sa
zamyslieť ako ďalej s ubytovňou, jej ďalším využitím, rekonštrukciou.
Doc. Ing.arch. Milan Andráš, PhD., položil otázku, čím je spôsobené, že sú voľné
nevyužité kapacity ubytovne.
JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka, uviedla, že niektoré izby nie sú
ubytovania schopné, zariadenie je nevyhovujúce, resp. istá časť kapacít je držaná pre
sociálne prípady, MČ.
Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je potrebné
marketingovo spropagovať ubytovňu, jej využitie a samozrejme sa zaoberať aj
rekonštrukciou izieb a sociálnych zariadení.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že ubytovňa bude jedna
z tém, ktorá bude v programe ďalšieho zastupiteľstva, ktoré vzíde po jesenných
voľbách.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
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berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v správe
Mestskej časti Bratislava-Rača.
UZN 458/26/06/18/P
Hlasovanie č. 18
Prítomných
12
16.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Správa o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za
užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje)
za rok 2017 v Mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka.
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
Správu o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie
verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017
v Mestskej časti Bratislava-Rača
UZN 459/26/06/18/P

Hlasovanie č. 19
Prítomných
12
17.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MČ Bratislava-Rača, ktorá
si osvojila návrh Mgr. Petra Pilinského, starostu MČ Bratislava-Rača o doplnenie plánu
kontrolnej časti o nový bod 4 do časti III A Tematické kontroly s názvom „4. Kontrola
prijímania detí do materských škôl zriadených mestskou časťou Bratislava-Rača pre
školský rok 2018/2019.“.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
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Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
a) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok
2018
b) poveruje
miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018.
UZN 460/26/06/18/P
Hlasovanie č. 20
Prítomných
12
18.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh Poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami
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. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril sa k uvedenému
poriadku odmeňovania a navrhuje nasledujúce volebné obdobie pracovať bez nároku na
odmenu.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že odmena za vykonanú
prácu poslancovi patrí.
JUDr. Juraj Madzin, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, prikláňa sa k názoru p.
Ivičiča, že poslanci v nasledujúcom volebnom období by mali pracovať bez nároku na
odmenu, resp. ju posunúť do škôl, škôlok, klubov.
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uvedomuje si, že bude ako
sobášiaci poslanec znevýhodnený, ale berie to ako kontakt s občanmi, má z toho dobrý
pocit.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril názor, že nový
poriadok odmeňovania si má určiť nové zastupiteľstvo. Berie ale na vedomie návrh p.
Ivičiča a Madzina, zapracovať do odmeňovacieho poriadku inštitút vzdania sa odmeny,
ktorý má svoje opodstatnenie.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, je za to, že odmena
poslancovi MZ prináleží.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že odmena naozaj prináleží
poslancom za ich prácu a skôr bude problém nájsť niekoho na výkon poslaneckého
mandátu za výšku odmeny, ktorú dostávajú, v zmysle novej právnej úpravy.
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Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol dôvody svojho
návrhu, odmenu poslanca vo výške 200 € na mesiac, 15 €/1 sobáš pre sobášiacich
poslancov.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, je si vedomý toho, že takéto
odmeňovanie poslancov nie je práve šťastné, je nespravodlivé, ale MČ je povinná podľa
novej platnej novely upraviť odmeňovací poriadok.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že súhlasí
s návrhom Michala Drotována. Taktiež poukázala na nerovnomerné rozloženie síl
jednotlivých poslancov.
Miloš Máťuš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, každá práca poslanca by mala byť
vážená a aj odmeňovaná.
Návrhová komisia, pán poslanec Ing. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
a) zrušuje
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 31/22/03/11/P
zo dňa 22. marca 2011, ktorým bol schválený Poriadok odmeňovania poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v znení zmeny prijatej
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN
389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 2017
b) schvaľuje
Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie
sú poslancami, s účinnosťou od 01. júla 2018.
UZN 461/26/06/18/P
Hlasovanie č. 21
Prítomných
12

19.

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

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. Róbert Pajdlhauser, prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
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informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 15.05.2018

UZN 462/26/06/18/P
Hlasovanie č. 22
Prítomných
12
20.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Interpelácie
p. Gelingerová - Žiada o opätovné zavedenie školského autobusu,
p. Gelingerová - Žiada o opravu prístupovej cesty na sídlisko Paseky,
p. Gelingerová - Žiada o opravu detského ihriska a okolia Na Pasekách,
p. Drotován - Žiada o informáciu o stave konaní v prípade nelegálnej stavby na
Žabom majeri,
p. Pajdlhauser - Žiada o informáciu o koncepcii zimnej a letnej údržby v MČ,
p. Pajdlhauser - Žiada o informáciu k zmluve s Račianskou teplárenskou, a.s.

21.

Rôzne
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyzýva starostu, aby zabezpečil
prístup k toaletám na tržnici.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, poďakovala za
informatívny materiál ohľadne stavu a vývoju žiakov v ZŠ v MČ Bratislava-Rača
a pochválila organizáciu rozlúčky MŠ Barónka.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal starostu o
vypracovanie právnej analýzy, na základe čoho môže starosta nezaradiť materiál
predložený poslancom, zaslaný v riadnom čase podľa rokovacieho poriadku do
programu MZ.

22.

Záver
Starostu Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho
zastupiteľstva ukončil.
V Bratislave, 6. júla 2018

JUDr. Juraj Madzin, v. r.
overovateľ

Mgr. Rudolf Ivičič, v. r.
overovateľ
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Mgr. Peter Pilinský, v. r.
starosta

Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

