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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

A. berie na vedomie

Informáciu o kontrole plnenia uznesení.

B. konštatuje, že
1. uznesenia č. 366/04/05/21/P, 367/04/05/21/P, 368/04/05/21/P, 369/04/05/21/P, 370/04/05/21/P,
371/04/05/21/P, 372/04/05/21/P, 373/04/05/21/P, 374/04/05/21/P, 375/04/05/21/P,
376/04/05/21/P, 377/04/05/21/P, 378/04/05/21/P, 379/04/05/21/P, 380/04/05/21/P,
381/04/05/21/P, 386/25/05/21/P sú splnené,
2. uznesenie č. 387/25/05/21/P je v plnení.
C. konštatuje, že
1. uznesenia z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva č. 354/30/03/21/P, 337/09/02/21/P,
304/15/12/20/P, 317/15/12/20/P sú splnené,
2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č.351/30/03/21/P, 359/30/03/21/P,
361/30/03/21/P,334/09/02/21/P,336/09/02/21/P,342/09/02/21/P,327/15/12/20/P,
269/14/07/20/P v časti A., 87/18/06/19/P v časti B., 100/18/06/19/P sú v plnení.
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2. Dôvodová správa
Predmetný materiál neobsahuje len uznesenia z predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Rača zo dňa 04.05.2021 a mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.05.2021
a ich aktuálne plnenie, ale aj stav jednotlivých uznesení prijatých na miestnych zastupiteľstvách od
18.06.2019, ktoré v čase podania „Informácie o kontrole plnenia uznesení“ boli v stave plnenia.
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3. Materiál
INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ

I.
•

SPLNENÉ UZNESENIA

UZN 366/04/05/21/P

Návrh na odvolanie dvoch zástupcov zriaďovateľa a následné delegovanie nových zástupcov
zriaďovateľa do niektorých rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava –
Rača
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) odvolanie Mgr. Angeliky Bezděkovej, členky Rady školy pri MŠ Plickova 16, delegovanej
zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021,
b) odvolanie Mgr. Angeliky Bezděkovej, členky Rady školy pri MŠ Pri Šajbách 22A, delegovanej
zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021,
c) delegovanie PhDr. Jána Polakoviča ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej
škole, Plickova 16 od 10.05.2021,
d) delegovanie Ing. Miloslava Jošta ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri Materskej škole,
Pri Šajbách 22A od 10.05.2021
e) odvolanie Ing. Milady Dobrotkovej, MPH, členky Rady školy pri MŠ Gelnická 34, delegovanej
zriaďovateľom k dátumu 10.05.2021 v dôvodu schválenej úpravy počtu členov rady školy.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Delegovaní členovia začali vykonávať svoju činnosť ako členovia jednotlivých Rád školy.
•

UZN 367/04/05/21/P

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 61 na ulici Žarnovická 1 v Bratislave
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie obecného nájomného bytu č. 61, 1-izbový byt o rozlohe 38,07 m², vchod: Žarnovická 1,
Bratislava, na 12 poschodí bytového domu, súpisné číslo 7608, postaveného na pozemku k.ú. BratislavaRača na parcele č. 513/26,54,55 zapísaného na LV č. 4787, na dobu určitú 1 rok od 01.06.2021 do
31.05.2022 vrátane:
a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:
Monike Mattovej s počtom bodov 99
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje byt druhému
žiadateľovi v poradí:
Zuzane Haviarovej s počtom bodov 89
c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa prideľuje byt
tretiemu žiadateľovi v poradí
Zlatici Kittlerovej s počtom bodov 87
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d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b) a c) sa prideľuje
byt štvrtému žiadateľovi v poradí
Jaroslavovi Salayovi s počtom bodov 77
e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c) a d) sa prideľuje
byt piatemu žiadateľovi v poradí
Vendelínovi Veselskému s počtom bodov 72
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o nájme bytu bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 17.05.2021 a zverejnená
na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 20.05.2021 pod poradovým číslo 99/2021.
•

UZN 368/04/05/21/P

Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača v lokalite „Potočné“ a v
lokalite „Rínok Rača“
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
1. Návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite „Potočné“ v mestskej časti Bratislava – Rača,
a to
a) Komunikácia vetva A vybudovaná na pozemkoch parc.č. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 5385/30,31,32
CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 a 5385/1 EKN, k.ú. Rača názvom „Kopaničiarska ulica“
b) Komunikácia vetva B vybudovaná na pozemkoch parc.č.. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 5385/30,31,32
CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 CKN ako skolaudovaná časť a dve odbočky, ktoré sú v povoľovacom
procese na pozemkoch parc.č. 5350/20,26, 5359/17, 5359/20, 5365/27, 5366/50 CKN a 5350/23,
5350/17, 5365/24, 5365/21, 5366/46, 5366/30 CKN názvom „ulica Pod Zemným vrchom“.
2. Návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite „Obytného súboru Rínok Rača“ v mestskej
časti Bratislava – Rača, ktoré budú vybudované na parc. č. 1537/4, 1537/95, 1537/96 CKN, k.ú. Rača a
to :
a) Komunikácia A názvom „ulica Eduarda Praschaga“
b) Komunikácia B názvom „Vinárska ulica“.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Prijatý návrh na pomenovanie ulíc bol mestskou časťou Bratislava-Rača zasielaný na magistrát
hl. mesta SR Bratislava dňa 14.05.2021, prevzaté dňa 18.05.2021.
•

UZN 369/04/05/21/P

Návrh na prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Hečkovej ul. č. 5, 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 (zornicka/architects s. r. o.).
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 59,20 m2, s podielom na spoločných priestoroch (chodba,
WC) o výmere 23,84 m2, spolu 83,04 m2, nachádzajúcich sa na prízemí administratívnej budovy na
Hečkovej ul. č. 5, 831 51 Bratislava pre zornicka/architects s. r. o., Kadnárova 99, Bratislava 831 06,
IČO: 46 571 876, 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 uzatvorenia zmluvy o nájme so
súčasným nájomcom, ktorý ich má v nájme na dobu určitú, pričom nájomca vykonal zhodnotenie
prenajatých priestorov a má záujem o ďalší nájom, a z dôvodu podpory malého a stredného podnikania
v miestnej komunite za týchto podmienok:
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- cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 65,20 EUR/m2/rok
- cena nájmu spoločných priestorov: vo výške 43,46 EUR/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov výmera: spolu 83,04 m2
- doba nájmu: neurčitá
- účel nájmu: architektonický ateliér a vzorková miestnosť
Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa
31.05.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 31.05.2021 pod
poradovým číslom 140/2021.
•

UZN 370/04/05/21/P

Návrh na prenájom stavby so súpisným č. 9804 nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a
Cyprichovej ulice v Bratislave, 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 (SWEETREE s. r. o.).
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v
Bratislave, súpisné číslo 9804, zapísanej na LV č. 65, k.ú. Rača, postavenej na pozemku registra C KN
parc. č. 17323/2, zapísanom na LV č. 2276, k.ú. Rača, súčasnému nájomcovi spoločnosti SWEETREE
s. r. o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139, 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 uzatvorenia zmluvy o nájme so súčasným nájomcom, ktorý ich má v nájme na dobu určitú,
pričom nájomca vykonal zhodnotenie prenajatých priestorov a má záujem o ďalší nájom, a z dôvodu
podpory malého a stredného podnikania v miestnej komunite za týchto podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cenu nájmu za skladové priestory: 26,50 EUR/m²/rok
- cenu nájmu za plochu terasy: 12,- EUR/m²/rok
- výmera predmetu nájmu skladových priestorov: 155,09 m²
- výmera predmetu nájmu terasy: 155,09 m²
- účel nájmu: skladové priestory /suterén/, terasa /strecha skladu/
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Nájomná zmluvy na sklad a terasu na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice bola oboma
zmluvnými stranami podpísaná dňa 31.05.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Rača pod poradovým číslom 137/2021.
•

UZN 371/04/05/21/P

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov
rozpočtu je 17.498.667,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.498.667,- Eur.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti
a zavedený do informačného systému.
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•

UZN 372/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť životného prostredia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť životného prostredia pre nasledovné organizácie:
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, občianske združenie,
r.s.p. BIVIO
1.500,00
Mládež ulice
1.100,00
OZ Stará jedáleň
1.500,00
Matúš Burian - Šínweg
900,00
Vlastníci bytov a NP Dopravná 7, 9, 11 v zast. HERMES - správa bytov, s. r. o.
0,00
LANDIER, spol. s r.o.
0,00
SPOLU 5.000,00
Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 120/2021, 121/2021, 132/2021, 116/2021.
•

UZN 373/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť vinohradníctva
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť vinohradníctva pre nasledovné organizácie:
Račiansky vinohradnícky spolok o.z.
Račiansky spolok
Račiansky vinohradnícky spolok o.z.
KOLLÁR vineyards & winery s.r.o.
SPOLU 5.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00

Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 104/2021, 114/2021, 103/2021, 129/2021.
•

UZN 374/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť školstva
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť školstva pre nasledovné organizácie:
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, občianske združenie
Rodičovské združenie pri MŠ Novohorská
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
OZ Literárny klub Rača

7

600,00
900,00
600,00
0,00
0,00

OZ Stará jedáleň
Občianske združenie Varianty
SRRZ – RZ pri Materskej škole
SRRZ-RZ pri Materskej škole Gelnická 34, 831 06
Krasňanko o.z.
SPOLU 4.000,00

400,00
0,00
600,00
900,00
0,00

Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 128/2021, 125/2021, 122/2021, 130/2021, 151/2021,
119/2021.
•

UZN 375/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť kultúry
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť kultúry pre nasledovné organizácie:

Klub železničnej nostalgie Bratislava-východ
OZ HRUDA, Ing. Peter Litomerický
Račiansky muzeálny spolok
Račiansky muzeálny spolok
OZ Stará jedáleň
OZ AD-ae
Račiansky spolok
Občianske združenie Pamäti a spomienky
Spozavoza
Ing. Viliam Almáši
SpozaVoza
SPOLU 7.000,00

1.090,00
800,00
700,00
750,00
650,00
520,00
500,00
1.500,00
0,00
490,00
0,00

Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 150/2021, 117/2021, 126/2021, 131/2021, 118/2021,
113/2021, 176/2021, 153/2021.
•

UZN 376/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť športu
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť športu pre nasledovné organizácie:
ST Relax
Športový klub karate SEIWA
PERUN o.z.
Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, občianske združenie
SRRZ - RZ pri MŠ Plickova
Futbalový klub Rača, o.z.
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800,00
1.300,00
300,00
300,00
500,00
8.300,00

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z. 300,00
Benitim
300,00
ŠK Krasňany, o.z.
4.000,00
H&T Dance Company
2.000,00
BMX klub Rača
1.000,00
Klub priateľov futbalu Kengura
8.500,00
PERUN o.z.
300,00
Klub pozemného hokeja Rača
500,00
Klub pozemného hokeja Rača
500,00
Leonidas o.z.
800,00
Športový klub Lido
300,00
OZ Literárny klub Rača
0,00
SPOLU 30,000,00
Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 110/2021, 107/2021, 112/2021, 144/2021, 142/2021,
106/2021, 141/2021, 152/2021, 102/2021, 105/2021, 145/2021, 146/2021, 111/2021, 109/2021,
108/2021, 143/2021, 171/2021.
•

UZN 377/04/05/21/P

Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom - oblasť pre sociálne veci
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výšku finančných dotácií za oblasť športu pre nasledovné organizácie:
ZO JDS Bratislava-Rača
občianske združenie STOPA
Depaul Slovensko, nezisková organizácia
Raná starostlivosť, n.o.
OZ Vagus
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie
Deti a dorast s.r.o.
Občianske združenie Odyseus
Služba včasnej intervencie Sibírka
SPOLU 10.000,00

1.000,00
400,00
2.900,00
2.300,00
500,00
900,00
1.000,00
400,00
600,00

Plnenie: Uznesenie je splnené.
So všetkými žiadateľmi boli podpísané Dohody o poskytnutí dotácie a zverejnené na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Rača pod číslami 133/2021, 123/2021, 147/2021, 148/2021, 166/2021,
124/2021, 134/2021, 149/2021, 169/2021.
•

UZN 378/04/05/21/P

Prerokovanie územnoplánovacieho podkladu
„Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava“
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
v „Urbanistickej štúdii umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava“
- súhlasí s návrhom zmeny funkcie podľa variantu 1 na 501E v lokalite Pastierska s podmienkami
vyriešiť prekládku cesty II/502 do polohy predĺženia na ulice Na pántoch a zabezpečiť protihlukové
opatrenia lokality,
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•

UZN 379/04/05/21/P

- nesúhlasí s navrhovanou zmenou funkcie v územnom pláne v lokalite Pekná cesta 2,
•

UZN 380/04/05/21/P

- nesúhlasí s navrhovanou zmenou funkcie v územnom pláne v lokalite Račianska,
•

UZN 381/04/05/21/P

- nesúhlasí s návrhom zmeny funkcie v lokalite Východná.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Návrh zmeny urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislava spolu so
stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača bol zasielaný dňa 15.05.2021 mestskou časťou
magistrátu hl. mesta SR Bratislava.

Uznesenia z mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa
25.05.2021

•

UZN 386/25/05/21/P

Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN
HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel s pripomienkami:
1. V §4 odsek 3, písmeno b) požadujeme úpravu ceny rezidentskej parkovacej karty tak, aby
zohľadňovala výber konkrétnej tarify pre konkrétnu zónu regulovaného parkovania. V prípade
navrhovanej zóny s označením RA1, ktorá zahŕňa štvrť Krasňany a jej okolie, je navrhované tarifné
pásmo D, alebo najnižšie možné. Z toho dôvodu požadujeme úpravu sadzobníka za parkovacie karty
tak, aby boli rezidenti v zóne RA1 zvýhodnení aj prostredníctvom ročnej úhrady za parkovaciu kartu.
2. V §4 odsek 3, písmeno b) požadujeme zavedenie zvýhodnenia rodín s deťmi, ktoré nedovŕšili vek 15
rokov, a to vo forme percentuálnej zľavy z ceny rezidentskej parkovacej karty na každé takéto dieťa v
rodine, ktorej člen je držiteľom predmetného motorového vozidla.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-rača k VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel bol mestskou časťou Bratislava-Rača bol zasielaný dňa 27.05.2021
magistrátu hl. mesta SR Bratislava.
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•

UZN 387/25/05/21/P

Návrh na prenájom NP v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku parc. č. 216/2 a
pozemku parc. č. 216/7, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ (OZ-Terroir Rača)
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom
a) nebytových priestorov na prízemí dvorového krídla stavby kúrie na Nám. Andreja Hlinku č. 3, súpisné
č. 6123 (vstup je na nádvorí v prejazde do záhrady kúrie), o výmere 24,46 m2 + 13,47 m2, spolu 37,93
m2;
b) časti pozemku parc. č. 216/2 o výmere 120 m2 v areáli kúrie na Nám. Andreja Hlinku č. 3
v Bratislave-Rači, zapísaný na LV č. 4567, k.ú. Rača;
pre občianske združenie Terroir Rača, Gelnická 7602/8, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 51727773, 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 vytvorenia relaxačnej a oddychovej zóny pre obyvateľov
a návštevníkov mestskej časti na časti pozemku parc. č. 216/2 - Vínnej záhrady Koloničovej kúrie - ako
doplnkového priestoru k priestorom v nájme žiadateľa v kúrii, ktoré budú slúžiť na prezentáciu
lokálnych vín z račianskych viníc, školiace, kultúrnospoločenské podujatia a vykonávanie aktivít na
zachovanie kultúry, tradícií historických hodnôt, zveľadenia životného prostredia, osobitne k prostrediu
a kultúre vinohradov a vinohradníctva v mestskej časti Bratislava-Rača, za týchto podmienok:
- cena nájmu nebytových priestorov: 1,- EUR/m2/rok,
- cena nájmu pozemku parc. č. 216/2: 1,- EUR/m2/rok,
t.j. cena nájmu za celý predmet nájmu o výmere 157,93 m2 vo výške 157,93 EUR/rok,
- úhrada nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu,
- doba nájmu: neurčitá,
- účel nájmu: Vínna záhrada Koloničovej kúrie so skladovými priestormi,
- stavebné alebo iné úpravy priestorov musia byť najprv odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom
a Mestskou časťou Bratislava-Rača,
- v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu, týkajúce sa sprístupnenia predmetu nájmu
počas obnovy Koloničovej kúrie.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.08.2021, toto uznesenie stratí platnosť.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Nájomná zmluva je pripravená na podpis starostovi a druhej zmluvnej strane a následné
zverejnenie.
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Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
•

UZN 351/30/03/21/P

Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu uznesenia č. UZN 335/09/02/21/P v znení:
„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného
(v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie „sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie (október
– december 2020) tým žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ v zmysle prijímaných opatrení zo
strany štátu.“
takto:
„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného
(v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie „sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie tým
žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu.“
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Odpustenie 50% výšky nájomného za obdobie „sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie je
v súčasnosti v procese v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu vzhľadom na úpravu
podmienok zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Posledné žiadosti na
odpustenie nájomného sú v súčasnosti zasielané na Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky v termíne do 30.06.2021.
•

UZN 354/30/03/21/P

Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.)
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov, č. m. 134 o celkovej výmere 20,34 m2 na 1. nadzemnom podlaží
poschodí budovy Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava pre Date 22 s. r. o., so
sídlom Žitná 18, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 50 251 279, 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 zachovania kontinuity poskytovania služieb v oblasti zlepšovania zdravotného
stavu obyvateľov výrobkami domácej značky, založenými na prírodnej báze, prípravkami prírodnej
telovej kozmetiky a výživovými produktami v mestskej časti za týchto podmienok:
- cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,- EUR/m2/rok,
- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov,
- výmera: spolu 20,34 m2,
- doba nájmu: neurčitá,
- účel nájmu: príprava a výroba kozmetických prípravkov.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 28.05.2021 a zverejnená na
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 31.05.2021 pod poradovým číslom 135/2021.
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•

UZN 359/30/03/21/P

Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková
dolina
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
a) schvaľuje
zámer prevzatia do užívania časti areálu Kúpaliska Rača - Parku od STARZ
b) poveruje
starostu MČ Bratislava – Rača, Mgr. Michala Drotována, na začatie rokovaní so STARZ. Cieľom
rokovaní je dohodnúť možnosti a podmienky využitia časti areálu Kúpaliska Rača - Parku na zmluvnej
báze so STARZ a príprava zmluvnej dokumentácie.
Navrhované podmienky:
•
doba užívania
- určitá, min. 10-15 rokov
- s opciou predĺženia/obnovenia
•

účel nájmu
- vytvorenie priestoru pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej
činnosti, zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravého spôsobu života najmä
obyvateľov Rače,

•

iné podmienky:
- právo MČ Bratislava - Rača
•

umiestňovať hracie a športové prvky,

•

vybudovať volejbalové ihrisko,

•

sprístupniť Park verejnosti,

•

využívať Park aj na aktivity v rámci kultúrnych a spoločenských
podujatí organizovaných MČ Bratislava – Rača, prípadne iných
PO/FO

Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Dňa 16.04.2021 sa uskutočnilo osobné stretnutie zúčastnených strán, kde bol vzájomne dohodnutý
ďalší postup vo veci. V súčasnosti bola zasielaná žiadosť o prenájom STAR Z-u a žiadosť na
magistrát hl. m. SR Bratislava o zverenie dotknutých pozemkov do správy.
•

UZN 361/30/03/21/P

Petícia s názvom – „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
1. konštatuje, že

a) do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 17.03.2021
doručená petícia s názvom „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO BratislavaRača“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi mestskej časti BratislavaRača a poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača,
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b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom pod
č. 4080/2021,
c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil 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.
2. berie na vedomie
petíciu s názvom „Hasičská zbrojnica len pre hasičov DHZ/DHZO Bratislava-Rača“.
3. žiada
starostu, aby začal rokovať so ZVV a DHZ a následne na komisie predložil možné varianty riešenia
vzniknutej situácie spoločne s preferovanou možnosťou.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Dňa 19.04.2021 sa uskutočnilo na podnet starostu mestskej časti Bratislava-Rača osobné stretnutie
oboch zúčastnených strán (ZVV a DHZ), na ktorom sa dohodol ďalší postup riešenia sporu a určil
sa termín na vzájomné vyjadrenie sa k variantom riešenia situácie. Komisia životného prostredia
na svojom zasadnutí zaujala v tejto veci stanovisko a ďalšie osobné stretnutie sa uskutoční dňa
24.06.2021.
•

UZN 334/09/02/21/P

Návrh na presunutie termínu odovzdávania ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
presunutie termínu odovzdávania ocenenia „RAČIANSKE SRDCE“ za rok 2020 na obdobie po
skončení nepriaznivej epidemiologickej situácie.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
V zmysle pretrvávajúcej negatívnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid -19
sa slávnostné ocenenie „Račianske srdce“ za rok 2020 presunie do termínu po skončení tejto
nepriaznivej epidemiologickej situácie.
•

UZN 336/09/02/21/P

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Fondu na podporu športu
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku (ŽoPP) za účelom realizácie projektu „Rozvoj športovej
infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača“ v rámci výzvy 2020/001, ktorého ciele sú v súlade s
platným Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
428.751,16 EUR (slovom: štyristodvadsaťosemtisícsedemstopäťdesiatjeden eur a šestnásť centov),
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d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rača.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
V súčasnej dobe mestská časť Bratislava-Rača podala žiadosť o poskytnutie príspevku v termíne
do 31.03.2021 a momentálne čaká na odpoveď, ktorá bude v letných mesiacoch roka 2021.
V súčasnosti zatiaľ nedošlo k žiadnemu ďalšiemu posunu v tejto veci. Uvedené skutočnosti sú od
predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača bezo zmeny.
•

UZN 337/09/02/21/P

Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 18/1 a 18/2 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
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom pozemku registra C KN parc. č. 18/1 o výmere 1253 m2 a časti pozemku parc. č. 18/2 o výmere
136 m2, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača pre Pavla Chvosteka, Alstrova 57, 831 06 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 obnovy pôvodného kolového vinohradu za týchto podmienok:
- doba nájmu: neurčitá
- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok, t.j. predmet nájmu o výmere 1389 m2 vo výške 1389,- EUR/rok
- účel nájmu: výsadba kolového vinohradu
- iné podmienky: výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber
zostávajúcej úrody na predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka.
V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.05.2021, toto uznesenie stratí platnosť
Plnenie: Uznesenie je splnené
Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 28.05.2021 a zverejnená na
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.06.2021 pod poradovým číslom 160/2021.
•

UZN 342/09/02/21/P

Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
súhlasí
so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúča starostovi rokovať o podmienkach podnájmu
s predkladateľom štúdie p. Molottom.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.

Pán Molotta bol mestskou časťou Bratislava-Rača požiadaný o doplnenie žiadosti
v presnom vymedzení parciel, požadovanej doby nájmu a tiež v predložení základného
projektu resp. nákresu, ktorý bude následne zaslaný Hl. mestu SR Bratislava na
posúdenie. Do dnešného dňa mestská časť Bratislava-Rača neeviduje žiadne doplnenie
takejto žiadosti.
V súvislosti s informáciami zaslalo svoje stanovisko Hl. mesto SR Bratislava, podľa
ktorého zámer nie je v súlade s koncepciou rozvoja lesov z roku 2019. V danej koncepcii
je v prípade Slalomka uvedené:
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„Preskúmať možnosť navrátenia plochy do prírodného stavu“. (s. 7 resp. s. 25 –
materiál dostupný tu:
http://www.lesy.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=451035&id_dokumenty=4627)
V súčasnosti zatiaľ nedošlo k žiadnemu ďalšiemu posunu v tejto veci. Uvedené skutočnosti sú od
predchádzajúceho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača bezo zmeny.
•

UZN 304/15/12/20/P

Návrh na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome na Peknej ceste 9,11 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 (Rodinné centrum Ráčik)
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 187,90 m2 na prízemí a v suteréne bytového domu
na Peknej ceste 9, 11, vchod Pekná cesta 9, stavba so súpisným číslom 2455 zapísaná na LV č. 4735 pre
k.ú. Rača, postavená na pozemkoch registra C KN parc. č. 17366/3, 17366/7 - bez založeného LV
a pozemku parc. č. 17366/14, zapísaný na LV č. 4134 pre k.ú. Rača, pre Rodinné centrum Ráčik, o.z.,
Pekná cesta 2455/9, Bratislava – mestská časť Rača, 831 52, IČO: 30854555, 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 prenájmu nebytových priestorov súčasnému nájomcovi za účelom
podpory rodičov, žien na materskej dovolenke, podpory rozvoja vzdelávania, kultúrnej a umeleckej,
telesnej a športovej činnosti v mestskej časti za týchto podmienok:
• účel nájmu: podľa stanov Rodinného centra Ráčik, organizovanie detských podujatí a
uskutočňovania voľných i organizovaných zábav pre deti
• cena nájmu vo výške nájomného faktúrovaného v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy: 1,EUR/rok za celý predmet nájmu
• úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov
• doba nájmu: 10 rokov.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 17.05.2021 a zverejnená na
webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 21.05.2021 pod poradovým číslom 94/2021.
•

UZN 317/15/12/20/P

Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva
Mestskej časti Bratislava-Rača o priestory bývalej kotolne v základnej škole Plickova ul. č. 9, 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
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva mestskej časti
Bratislava-Rača so spoločnosťou Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 831 05 Bratislava, IČO: 35 86
781 o priestory bývalej kotolne, ktorá sa nachádza v objekte budovy telocvične základnej školy
Plickova 9 v Bratislave-Rači za účelom vybudovania odovzdávacej stanice tepla, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov, z dôvodu zabezpečenia prevádzkyschopnosti budovy základnej školy na
Plickovej ul. č. 9.
b) po ukončení nájmu bude zostatková cena predmetnej odovzdávacej stanice tepla vzájomne
vysporiadaná.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Dodatok č. 7 k Zmluve o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva bol oboma zmluvnými
stranami podpísaný dňa 02.06.2021 a zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača
dňa 09.06.2021 pod poradovým číslom 157/2021.
•

UZN 327/15/12/20/P

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
I.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2021
II.
poveruje
miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2021
III.
berie na vedomie
skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly vybraných investičných akcií/kapitálových výdavkov
realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača ako bod č.2 a Správa o výsledku
kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača
ako bod č. 1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020 uznesením
MZ MČ Bratislava-Rača č.246/30/06/20/P zo dňa 30.06.2020 budú predložené MZ MČ Bratislava-Rača
v I. polroku 2021.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Schválené kontroly miestnej kontrolórky prebiehajú v zmysle schváleného plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2021 sú predkladané Miestnemu zastupiteľstvu.
•

UZN 269/14/07/20/P

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej kontrolórky
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
A)
súhlasí
s rekonštrukciou budovy základnej školy Plickova 9, stavby so súpisným číslom 7471, nachádzajúcej
sa na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 891/37, stavby telocvične na pozemku parc. č. 891/38 a pozemok
parc. č. 891/296 tvoriaci obslužný priestor k obom budovám, všetky zapísané na LV č. 1628, pre k.ú.
Rača za účelom vybudovania základnej školy zriadenej mestskou časťou Bratislava-Rača;
B)
žiada
starostu mestskej časti Bratislava-Rača zahrnúť do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021
čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na účel podľa časti A) tohto uznesenia vo výške 1.000.000,Eur;
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C)
berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania;
D)
schvaľuje
prijatie úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie účelu podľa časti A) tohto
uznesenia za týchto podmienok:
1. Všeobecné podmienky:
a)
objem úveru: 3.500.000,- Eur,
b)
čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru,
c)
odklad splátok istiny: až do úplného vyčerpania úveru,
d)
splácanie istiny: štvrťročne,
e)
zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia,
f)
poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti: 0,- Eur,
g)
poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého úveru: 0,- Eur,
h)
zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlžníka: max. 350,- Eur,
i)
poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- Eur,
j)
poplatok za monitoring úveru: 0,- Eur,
k)
žiadne iné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru s výnimkou poplatku za vedenie úverového
účtu, ktorý bude účtovaný na základe platného sadzobníka poplatkov.
2. Splatnosť úveru 20 rokov s úrokovou sadzbou max. 0,55% p.a.
E)
splnomocňuje
starostu mestskej časti Bratislava-Rača na podpísanie úverovej zmluvy na financovanie účelu podľa
časti A) tohto uznesenia do 31.10.2020.
Plnenie: Uznesenie v časti A. je v plnení.
V súčasnosti v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ Plickova boli vykonané kroky:
- rozdelenie výkazu výmer – časť architektúra a statika na stavebné objekty škola,
telocvičňa,
- objednaná dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce uzavretím Zmluvy o dielo
dňa 27.08.2020, zverejnená pod č. 228/2020 (spol. KONSTRUKT PLUS, s.r.o.),
- uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v zabezpečení verejného obstarávania pre projekt
„Rekonštrukcia ZŠ Plickova“ dňa 27.09.2020, zverejnená pod č. 244/2020 (spol. APUEN
AKADÉMIA, s.r.o.),
- externý projektový manažér na prípravnú časť (spol. KACC, s.r.o.), vystavená obj. č.
202000479 dňa 23.09.2020 s predmetom komplexného servisu projektového manažéra
stavby súvisiacej s prípravnou fázou projektu rekonštrukcie základnej školy,
- schválenie úveru za účelom rekonštrukcie ZŠ Plickova vo výške 3,5 mil. eur. Zmluva o
úvere č. 1066/CC/20,
- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ –
vypracovaná dokumentácia a podaná žiadosť na hodnotenie na Ministerstvo dopravy
a výstavby SR,
- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“
schválená a zaradená na do zoznamu verejných prác,
- úprava realizačnej dokumentácie a výkazu výmer pre potreby verejného obstarávania,
- vyhlásenie verejného obstarávania – 4.12.2020 Európsky vestník, 7.12.2020 Slovenský
vestník, ktoré v súčasnosti prebieha,
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-

vypracovaná dokumentácia Plán ochrany drevín počas stavebnej činnosti (obj. č.:
202100124),
Zmluva o výkone technického dozoru, (spol. KACC, s.r.o.) zverejnená pod číslom
136/2021,
začatie štátneho dozoru 06.05.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
ukončenie štátneho dozoru 01.06.2021,
Zmluva o výkone autorského dozoru – bude v priebehu tohto týždňa podpísaná.
v súčasnosti je predmetné uznesenie v plnení a postupne sa napĺňajú jednotlivé kroky.

•

UZN 87/18/06/19/P

-

Návrh na možnosti riešenia rozšírenia nedostatku miest v základných školách na
nasledujúce obdobie
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
A) Súhlasí so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy za
účelom renovácie resp. vybudovania školských zariadení
B) Požaduje preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači a blízkom
okolí
C) Požiadať BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie s
Gymnáziom Hubeného so zriaďovateľom BSK
D) Informovať Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 31.3. a
30.6. príslušného roka
E) Žiada starostu o začatie projektu prístavby ZŠ Tbiliská a preverenie možností realizácie
F) Požaduje požiadať MF SR o poskytnutie spolufinancovania investície súvisiacej s výstavbou
novej, prípadne rekonštrukciou a dostavbou pôvodnej školy,
Plnenie: Uznesenie v časti B je v plnení.
Mestská časť Bratislava-Rača si prenajala 2 triedy od Gymnázia Hubeného
file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/T
empState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF, zvyšné dve triedy z dôvodu
nevyhovujúcej svetlotechniky si nebolo možné prenajať. V súčasnosti je podpísaná Nájomná
zmluva so SOŠ Na Pántoch so súhlasom zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja.
•

UZN 100/18/06/19/P

Spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislava-Rača
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
spoločné programové vyhlásenie starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača na roky
2019-2022.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Programové vyhlásenie starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRača je stále v rámci platného volebného obdobia na rok 2018-2022 v postupnom plnení.
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