Zápisnica
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
konaného dňa 17.05.2016
uznesenie č. 165-176
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
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
JUDr. Juraj Madzin

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

1

Otvorenie, schválenie programu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
k 31.3.2016
Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena do OOCR Malé Karpaty
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Návrh na opakované pridelenie obecných nájomných bytov v zmysle VZN č. 1/2012 o
nájme bytov
Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača p. Petrovi Illiťovi a Márii Illiťovej,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy č..../2016 z......../2016
o dočasnom parkovaní motor. vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií
na území hl. m. SR Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motor. vozidiel,
spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
18,00 hod. Prerokovanie petície
10. Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači
11. Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
a zákona č. 545/2005 Z. z. – ústna informácia predsedu komisie pre ochranu verejného
záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva
s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy (ústna
informácia)
12. Informácia o vybavení interpelácií poslancov
12. Interpelácie
13. Rôzne
14. Záver
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
UZN 165/17/05/16P
Hlasovanie č. 1
Prítomných
11
2.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
návrhovú komisiu: Mgr. Michal Drotován Mgr. Lenka Antalová Plavuchová,
overovateľov uznesení a zápisnice: Mgr. Rastislav Žitný, Mgr. Rudolf Ivičič.
UZN 166/17/05/16/P

Hlasovanie č. 2
Prítomných
12
3.

2

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o plnení uznesení
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.

Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
zo dňa 05.04.2016 a 19.04.2016
UZN 167/17/05/16/P
Hlasovanie č. 3
Prítomných
12
4.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
k 31.3.2016
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:
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o opravu v časti
bežné výdavky, program 7, 7.2.1. kde bol nesprávne zaúčtovaný platobný poukaz.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že dôjde k náprave.
Ing. Milada Dobrotková, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, požiadala
o vysvetlenie súdneho sporu s IN VEST s.r.o. a s ním spojený príjem do rozpočtu.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že išlo o súdny spor, kde
hrozila Rači 2 miliónová žaloba, uvedený spor s IN VEST s.r.o. sme vyhrali a čiastka,
ktorá sa objavila ako nerozpočtová položka bola náhrada trov právneho zastúpenia MČ
v súdnom konaní, ktorú nám súd priznal.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Plavuchová Antalová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača
k 31.3.2016.
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UZN 168/17/05/16/P
Hlasovanie č. 4
Prítomných
12
5.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Rača za člena OOCR Malé Karpaty
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 Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
členstvo mestskej časti Bratislava-Rača v oblastnej organizácii cestovného ruchu „Malé
Karpaty“
UZN 169/17/05/16/P

Hlasovanie č. 5
Prítomných
12
6.

Za
11

Proti
0

Zdržali sa
1

Nehlasovali
0

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
Mgr. Rudolf Ivičič, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, vyjadril podporu k schváleniu
predloženého VZN, ktoré považuje za súladné s Ústavou SR.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, či už je termín
na vypracovanie nového VZN.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že nejakú dobu bude
MČ bez tohto VZN, kým sa pripraví nové znenie VZN.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Plavuchová Antalová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2016, ktorým sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2008 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení.
UZN 170/17/05/16/P
Hlasovanie č. 6
Prítomných
12

Za
10

Proti
0

Zdržali sa
2

Nehlasovali
0

7. 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 Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
opakované pridelenie obecného nájomného bytu:
a) byt č. 24, na Hagarovej č. 11, 2-izbový, rozloha 60,64 m2
manželom Branislavovi Cíchovi, nar. 19.02.1980, trvale bytom Dopravná č. 2, 831
06 Bratislava a Romane Cíchovej nar. 15.08.1981, trvale bytom Hagarova č. 11, 831
51 Bratislava
b) byt č. 25, na Peknej ceste č. 3, 2-garzónka, rozloha 49,03 m2
manželom Zuzane Bulavovej, nar. 25.06.1983, trvale bytom Závadská č. 20, 831 06
Bratislava a Ferdinandovi Bulavovi, nar. 19.10.1978, trvale bytom Čierne č. 1140,
023 13 Čierne.
UZN 171/17/05/16/P
Hlasovanie č. 7
Prítomných
12

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú. Rača p. Petrovi Illiťovi a Márii
Illiťovej, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedol Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
V diskusii vystúpili:
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Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, pochválil pripravený materiál.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež pochválila
pripravený materiál a zároveň požiadala o vysvetlenie informácie z dôvodovej správy,
podľa ktorej rozostavaný rodinný dom žiadateľov má byť postavený na predávanom
pozemku.
Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného
poriadku MÚ MČ Bratislava-Rača, vysvetlila, že predmetný rodinný dom zasahuje na
tento pozemok v šírke cca 30-50 cm a ku jeho kolaudácii je potrebné majetkovoprávne
vysporiadanie.
Návrhová komisia, pani poslankyňa Mgr. Lenka Plavuchová Antalová prečítala
návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 19046/7 v k.ú Rača o výmere 89 m2 p. Petrovi Illiťovi a Márii
Illiťovej, trvale bytom Družstevná 6, 831 04 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 100,€/ m2 t.j. spolu 8900,- €, za účelom pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve
žiadateľov.
UZN 172/17/05/16/P
Hlasovanie č. 8
Prítomných
12

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

9. Návrh na zaujatie stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ..../2016 z ............. 2016, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
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 svoj názor na
predložený návrh a je pre neho neprijateľný v uvedenom znení. Má za to, že verejné
priestranstvo patrí všetkým občanom SR. Treba to vyriešiť dostatočným počtom
parkovacích miest.
Ing. Miloslav Jošt, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, nerozumie výhode rozdelenia
Rače na 4 zóny.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, odpovedal, že z pohľadu ďalšieho
nastavenia systému parkovania v MČ a následných úprav to bude pre MČ výhodnejšie.
Mgr. Mário Khandl, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, položil otázku, akým
spôsobom bude uvedený systém fungovať v súvislosti s rozdelením Rače na 4 zóny.
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S rozdelením Rače na 4 zóny ako aj s predloženým návrhom parkovacej politiky
nesúhlasí.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, uviedol, že je potrebné prijať aj naše
mestskočastné VZN, aby parkovacia politika na území Rače mohla byť spustená. Nie je
dôvod sa obávať, že v rámci Rače budú zóny medzi sebou spoplatnené.
Ing. Milada Dobrotková, MPH, poslankyňa MZ MČ Bratislava–Rača, vyjadrila názor,
že prijatie akéhokoľvek konceptu parkovacej politiky veľmi víta. A je načase, aby sa
začala realizovať parkovacia politika na území Rače. Odporučila, aby sa o procese aj
o podstate VZN týkajúceho sa parkovacej politiky uverejnila informácia pre občanov
MČ.
Mgr. Lenka Plavuchová Antalová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, stotožňuje sa
s názorom p. Dobrotkovej aj pána starostu, že je potrebné riešiť parkovaciu politiku
v našej mestskej časti. Je potrebné vyčistiť verejné priestory a uvoľniť chodníky pre
chodcov, kočíky a bicykle.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež víta návrh na
riešenie parkovacej politiky na území MČ, ktorá je pred kolapsom, čo nasvedčuje aj jej
životná denno-denná skúsenosť v časti Šajby.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že pokiaľ bude
parkovné jednotné v rámci všetkých zón a bude sa dať parkovať v rámci celej Rače,
nevidí význam rozdelenia do 4 zón. Navrhuje urobiť iba 1 zónu, kde budú zaradené
všetky komunikácie. Upozornil, že ak v MsZ neprejdú pripomienky č. 3 a 4 k návrhu
VZN, nebude možné parkovanie vo všetkých zónach v Rači za rovnakých podmienok.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, vysvetlil, že rozdelenie na zóny
navrhujeme na základe komunikácie s inými mestskými časťami, aj iné mestské časti
majú rozdelenia do niekoľkých zón, ale parkovanie je jednotné, s výnimkou zóny
mestskej časti Nové mesto, kde v zóne, v ktorej je hokejový štadión bude parkovné
vyššie.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že rozdelenie do 4
zón je iba z dôvodu, že nevieme aký bude mať dopad vytláčanie vozidiel z centrálnej
zóny Rače do okrajových častí, aby sa v budúcnosti vedeli upravovať samotné
podmienky, ak tak bude potrebné a nastane taká situácia. Filozofia 4 zón dáva väčšiu
možnosť úprav a korigovania novovzniknutých možností smerom do budúcna, ale
nemusíme ju využiť, pretože samotný držiteľ bude mať rezidenčnú kartu na celú Raču
za jednotnú cenu, ak prejde pozmeňovací návrh.
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, víta taktiež parkovaciu politiku, ale
treba pri tom myslieť aj na ochranu zelených plôch, trávnikov.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, zhrnul, že treba ísť do
uvedenej parkovacej politiky a bude rok na to, aby sa všetky veci doladili. Zóny vníma
pozitívne z pohľadu takého, že každá zóna bude mať inú potrebu na udržiavanie a vznik
nových parkovacích miest.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, pre opakovanie uviedol, že
Rača sa zapojí do parkovacej politiky až schválením nášho VZN, či to bude o pol roka,
o rok a s akými podmienkami rozhodne toto zastupiteľstvo. Situácia s parkovaním je
viac než zlá, preto musí byť MČ pripravená riešiť túto situáciu a to práve tým, že sa
zapojí do systému regulovaného parkovania na území hlavného mesta.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, veľmi rada podporí
politiku regulovaného parkovania. Položila otázku, ako sa bude riešiť parkovanie firiem,
ktoré majú sídlo v našej MČ. Má obavy, že rozdelením Rače na 4 zóny bude parkovacia
politika v uvedených častiach rozdielna.
Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača, čo sa týka parkovania firiem,
podmienky sa stanovia v našom VZN.
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Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že sme povinní
hľadať zdroje do rozpočtu MČ a toto bude situácia, kde sa z výberu parkovného v druhej
fáze budú môcť budovať záchytné parkoviská a odľahčia sa najfrekventovanejšie ulice.
Ing. arch. Milan Andráš, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, taktiež víta parkovaciu
politiku, ale súčasne chce upozorniť na jednu vec, či má MČ zmapované majetko-právne
pomery jednotlivých parkovacích plôch.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia
Uznesenie
MZ MČ Bratislava – Rača
súhlasí
s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. ..../2016 z ..........2016, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia s nasledovnými pripomienkami:
1. V § 1 ods. 2 písm. e) prvá veta za slovo „umožňuje“ vložiť slovo „rezidentovi“.
2. V § 1 ods. 2 písm. f) prvá veta za slovo „umožňuje“ vložiť slovo „abonentovi“.
3. V § 2 ods. 5 prvá veta za slová „trvalý pobyt,“ vložiť slová „platnú pre celé územie mestskej
časti, v ktorej má rezident trvalý pobyt“ a za slová „bez vyznačenia zóny“ slová „platnú
pre celé územie mestskej časti, v ktorej má rezident trvalý pobyt“.
4. V § 2 ods. 7 slová „podľa ods. 5 písm. b)“ nahradiť slovami „v iných zónach ako na území
mestskej časti, na ktorú bola rezidentská parkovacia karta bez vyznačenia zóny vydaná a
so zľavou 50 % z úhrady stanovenej pre ostatných vodičov (nerezidentov); toto ustanovenie
neplatí tam, kde je dopravným značením povolená maximálna doba státia 2 hodiny alebo
menej“.
5. V § 3 doplniť nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Úhrada sa neplatí na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím za dočasné parkovanie motorového vozidla prepravujúceho
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí. Vozidlo musí byť
označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu.5)
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
“ 5) § 44 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa označí ako poznámka pod čiarou k odkazu
6.
7. V § 4 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 3 písm. c) a d) vypustiť slová „s vyznačením príslušnej
zóny“.
8. V prílohe č. 1 sa za slovo „Rača“ vkladajú slová:
„Zóna RA1
Jurská, Kadnárova Pezinská, Račianska, Nový záhon, Horská, Pekná cesta, Hlinická, Horná,
Augustína Murína, Kadnárova (od Peknej cesty po Hečkovu), Hagarova, Hubeného,
Cyprichova, Černockého, Hečkova.
Zóna RA2
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Kadnárova (od Hečkovej po Sadmelijskú), Kubačova, Detvianska, Rustaveliho, Pri
vinohradoch, Tbiliská, Námestie Andreja Hlinku, Žitná, Novohorská, Úžiny, Plickova,
Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Žarnovická, Závadská,
Cígeľská, Karpatské námestie.
Zóna RA3
Stratená, Ondrejská, Jakubská, Rumunská, Mrázová, Bukovinská, Strelkova, Hybešova,
Oblačná, Remeselnícka, Rostovská, Stolárska, Stolárska, Demänovská, Ihrisková, Trávna,
Albánska, Víťazná, Výhonská, Koľajná, Koľajná, Oráčska, Hruškova, Hruškova, Púchovská,
Kamilkova, Podbrezovská, Lisovňa, Fongova, Drozdova, Piesková, Olšová, Potočná, Chladná,
Namedzi, Zvončekova, Rudnická, Popolná, Popolná, Pri kolíske, Knižkova dolina, Stupavská,
Vtáčiková cesta, Stará Púchovská.
Zóna RA4
Na pántoch, Pri šajbách, Dopravná, Sklabinská, Východná, Dopravná, Na pasekách, Šúrska,
Bojnická, Pribilinská, Staviteľská.“.
s nasledovnými podmienkami:
- bude zabezpečená zvýšená frekvencia policajných kontrol a hliadok,
- bude stanovený harmonogram budovania parkovacích kapacít na pozemkoch hlavného
mesta,
- pozemky pod parkoviskami vo vymedzených zónach budú majetkovo-právne
vysporiadané.
Mestská časť Bratislava-Rača má záujem zapojiť sa do systému regulovaného
parkovania na území hlavného mesta so zónami:
„Zóna RA1
Jurská, Kadnárova Pezinská, Račianska, Nový záhon, Horská, Pekná cesta, Hlinická, Horná,
Augustína Murína, Kadnárova (od Peknej cesty po Hečkovu), Hagarova, Hubeného,
Cyprichova, Černockého, Hečkova.
Zóna RA2
Kadnárova (od Hečkovej po Sadmelijskú), Kubačova, Detvianska, Rustaveliho, Pri
vinohradoch, Tbiliská, Námestie Andreja Hlinku, Žitná, Novohorská, Úžiny, Plickova,
Barónka, Alstrova, Jurkovičova, Kafendova, Mudrochova, Gelnická, Žarnovická, Závadská,
Cígeľská, Karpatské námestie.
Zóna RA3
Stratená, Ondrejská, Jakubská, Rumunská, Mrázová, Bukovinská, Strelkova, Hybešova,
Oblačná, Remeselnícka, Rostovská, Stolárska, Stolárska, Demänovská, Ihrisková, Trávna,
Albánska, Víťazná, Výhonská, Koľajná, Koľajná, Oráčska, Hruškova, Hruškova, Púchovská,
Kamilkova, Podbrezovská, Lisovňa, Fongova, Drozdova, Piesková, Olšová, Potočná, Chladná,
Namedzi, Zvončekova, Rudnická, Popolná, Popolná, Pri kolíske, Knižkova dolina, Stupavská,
Vtáčiková cesta, Stará Púchovská.
Zóna RA4
Na pántoch, Pri šajbách, Dopravná, Sklabinská, Východná, Dopravná, Na pasekách, Šúrska,
Bojnická, Pribilinská, Staviteľská.“.
Vysvetlivka:
Kurzívou sú písané komunikácie v správe Magistrátu hl. m. SR Bratislava
Ostatné komunikácie sú v správe Mestskej časti Bratislava – Rača.
UZN 173/17/05/16/P

9

Hlasovanie č. 9
Prítomných
13

Za
12

Proti
1

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

17,30 – 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov
p. Depeš, odprezentoval svoj diskusný príspevok a uviedol námety a názory na činnosť
MÚ a poslancov MZ MČ Bratislava-Rača
p. Reháčková, prišla sa informovať na podanú interpeláciu p. starostu na Mestskom
zastupiteľstve.
10.

Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači
Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Peter Pilinský, starosta MČ Bratislava-Rača.
Materiál uviedla JUDr. Jana Bezáková, miestna kontrolórka MÚ MČ Bratislava-Rača.
Diskusia:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
Uznesenie
MZ MČ Bratislava-Rača
I.

konštatuje, že

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 24.06.2015
doručená petícia pod názvom „Petícia za zachovanie BMX dráhy v areáli
Černockého v Rači“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná Miestnemu
zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača,
b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym
kontrolórom pod č. 9406/2015,
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) na vybavenie petície doručenej dňa 24.06.2015 sa vzťahuje právna úprava účinná
do 31.08.2015,
e) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie,
f) k obsahu predmetnej petície bolo prijaté uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN
117/15/12/15/P zo dňa 15.12.2015,
g) Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača na svojom zasadnutí dňa 03.05.2016
uznesením č. UZN 28/03/05816/R odporučila MZ MČ Bratislava-Rača predmetnú
petíciu uznesením zobrať na vedomie.
II.

berie na vedomie

Petíciu za zachovanie BMX dráhy v areáli Černockého v Rači
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UZN 174/17/05/16/P
Hlasovanie č. 10
Prítomných
13
11.

Za
12

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
1

Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004
Z.z. a zákona č. 545/2005 Z. z. – ústna informácia predsedu komisie pre ochranu
verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov
miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným
funkcionárom samosprávy (ústna informácia)
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. a zákona č. 545/2005 Z. z.
UZN 175/17/05/16/P

Hlasovanie č. 11
Prítomných
13
12.

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:
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov.
Návrhová komisia, pán poslanec Mgr. Michal Drotován prečítal návrh uznesenia.
Návrh uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača
berie na vedomie
informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 08.03.2016 a 05.04.2016
UZN 176/17/05/16/P
Hlasovanie č. 12
Prítomných
13

11

Za
13

Proti
0

Zdržali sa
0

Nehlasovali
0

13.

Interpelácie
p. Gelingerová - žiada informáciu, či bol robený prieskum environmentálnych záťaží pre
Žabí majer,
p. Gelingerová - žiada o zaslanie výzvy Železnice SR na odstránenie plechovej bunky na
železničnom priecestí smerom do Vajnor,
p. Khandl - žiada o informácie o starostlivosti o zeleň v parku na Karpatskom nám.
p. Antalová Plavuchová - žiada o informáciu o aktuálnom stave obstarávania ROEP v
MČ
p. Antalová Plavuchová - žiada o informáciu o stave ZŠ Plickova, o počte narodených
detí a počte detí, navštevujúcich MŠ a ZŠ

14.
-

-

-

-

-

Rôzne
Prednostka Ing. Jana Pešková predniesla informácie z činnosti MÚ:
pokračujú stavebné práce na MŠ Barónka. V priebehu prác sa vyskytla potreba
doplňujúcich prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte - nové elektrorozvádzače a nové
úsporné svietidlá aj na prízemí, pri búracích prácach na streche bolo potrebné odstrániť
železobetónový veniec (atika), pórobetónové tvárnice a škváru. Bude uzatvorený
dodatok k pôvodnej zmluve.
v pondelok 23.5. sa odovzdá budova Plickova 18 /jedáleň/ dodávateľovi na
rekonštrukciu, zmluva bola podpísaná dnes
v tejto súvislosti sa od 16.5. v našej jedálni nevarí, prebiehajú sťahovacie práce, seniori
majú zabezpečené stravovanie v račianskej vieche
vo Vestníku verejného obstarávania bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa
rekonštrukcie MŠ ul. Pri šajbách
získali sme dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na osobný automobil na
rozvoz stravy z Min. práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11 tis. €. Pripravuje
sa zmluva na podpis a verejné obstarávanie.
zapojili sme sa do Národného projektu podpory opatrovateľskej služby
cez Implementačnú agentúru MPSVaR SR. Požiadali sme o schválenie 10
opatrovateliek na plný pracovný úväzok na výkon opatrovateľskej služby. Sme zaradení
v poradovníku čakateľov o schválenie počtu opatrovateliek. Po schválení našej žiadosti
bude poskytovaný nenávratný finančný príspevok vo výške 507,- €/mesiac na každú
opatrovateľku v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.
na základných školách prebehol v apríli zápis do 1. roč. ZŠ v šk. rok 2016/2017
Počet zapísaných detí spolu 256. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí na plnenie povinnej
školskej dochádzky zašlú školy zákonným zástupcom v júni 2016. Pre úplnosť
uvádzame počet zapísaných detí v ZŠ Jána de La Salle - 66 detí.
rovnako v apríli prebehol zápis do MŠ na šk. rok 2016/2017, počet všetkých prihlášok
do materských škôl po vyčistení duplicít je 352. Počet miest, ktoré bude možné
k septembru 2016 obsadiť je okolo 210. Konkrétne číslo bude závisieť od počtu
reálnych odkladov povinnej školskej dochádzky a iných dôvodov (možné sťahovanie a
podobne). V súčasnosti riaditeľky škôl posudzujú možnosti prijatia/neprijatia
jednotlivých detí. Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú zákonným zástupcom zasielané
na konci mája 2016.
Cyril Sekerka, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o pokosenie časti úsekov
na Šajbách. Požiadal o inšpekciu stavu topoľov na ulici Pri šajbách.
Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal
o informáciu ohľadne rozkopávky pri Meopte.
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Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, položila dotaz
ohľadne prípravy cenníka prenájmu amfiteátra v Knižkovej doline. Dostala podnet od
obyvateľa, ktorý vysúťažil nebytový priestor na Černockého, ohľadne započítania
investícií s nájomným.
Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ MČ Bratislava-Rača, k predmetnému prenájmu
uviedla, že v podmienkach VOS nebolo uvedené, že by malo dôjsť k započítaniu
investícií nájomcu do nájomného, z toho dôvodu bola aj stanovená výška nájomného
nižšia, ako by bolo obvyklé nájomné.
Dagmar Gelingerová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, uviedla, že po 4 rokoch
sa podarilo zapísať vecné bremená na parkoviskách na Šajbách.
Mgr. Michal Drotován, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o vyzvanie
vlastníka pozemku pri električkovej trati smer Rača-Krasňany na pokosenie.
Ing. Róbert Pajdlhauser, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, požiadal o zvolanie
pracovného stretnutia v amfiteátri za účelom kontroly drobných nedorobkov.
Mgr. Monika Luknárová, poslankyňa MZ MČ Bratislava-Rača, má návrh, kde by bolo
vhodné umiestniť toalety pre invalidov v amfiteátri v Knižkovej doline, ktoré tam
chýbajú.
Mgr. Rastislav Žitný, poslanec MZ MČ Bratislava-Rača, uviedol, že dopravný podnik
chystá nákup malých multifunkčných vozíkov na čistenie a upratovanie zastávok MHD.
15.

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

V Bratislave, 27. mája 2016
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Mgr. Rastislav Žitný
overovateľ

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Mgr. Rudolf Ivičič
overovateľ

Ing. Jana Pešková
prednostka

