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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. 392/29/06/21/P, 393/29/06/21/P, 394/29/06/21/P, 395/29/06/21/P, 396/29/06/21/P,
397/29/06/21/P, 402/29/06/21/P, 403/29/06/21/P, 407/29/06/21/P, 408/29/06/21/P,
409/29/06/21/P,
410/29/06/21/P,
411/29/06/21P,
412/29/06/21/P,
414/29/06/21/P,
416/29/06/21/P, 419/29/06/21/P sú splnené,
2. uznesenie č. 417/29/06/21/P, 418/29/06/21/P, 423/29/06/21/P sú v plnení.
C. konštatuje, že
1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 387/25/05/21/P, 334/09/02/21/P,
87/18/06/19/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, 336/09/02/21/P, 342/09/02/21/P, 327/15/12/20/P, 269/14/07/20/P v časti A,
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 29.06.2021 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“ sú ešte v stave plnenia.
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3. Materiál
INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ

I.
•

SPLNENÉ UZNESENIA

UZN 392/29/06/21/P

Návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací
systém, spol. s r.o., mestskou časťou Bratislava-Rača a Hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislavou v predloženom znení.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby bola oboma zmluvnými stranami
podpísaná dňa 02.07.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa
06.07.2021 pod poradovým číslom 199/2021.
•

UZN 393/29/06/21/P

Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami:
1. K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram zavádzania triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo predvídateľný
záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským častiam.
2. K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie súčasného textu so zdôraznením tejto
povinnosti pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
3. K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom na potrebu dezinfekcie aj nádob na
plastový odpad či ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu dochádza k
vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného odpadu do nádob na papierový, plastový či iný
odpad.
4. K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného znenia znením uvedenom v Dôvodovej
správe: „určené projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu vlastníka pozemku
alebo v prípade budovania stojiska podlieha umiestnenie ohláseniu drobnej stavby na
stavebnom úrade.“
5. K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia sa v
systéme zberu vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom na skorší nástup
teplejších dní môže dôjsť k užívaniu nehnuteľnosti skôr ako minimálne požadovaných 90 dní.
Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť obnoviť zvoz odpadu skôr ako po uplynutí
minimálne 90 dní.
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6. K bodu 33. žiadame:
- v odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či veľkosť nádob s bodom 25. tak,
aby bol formát podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou,
- v odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých intervalov bez ohľadu na mesiac vzhľadom
na celoročnú dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný interval na základe
mesiacov apríl až september,
- v odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol vyhradený priestor mimo priameho
slnečného žiarenia, aby sa k nádobe nedostali hlodanvce, iné živočíchy a hmyz vzhľadom
na to, že veľké množstvo existujúcich kontajnerových stojísk tieto podmienky nespĺňa nie
je možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany všetkých správcov predmetných
stojísk. Navrhujeme namiesto toho zakúpenie takých nádob, ktoré eliminujú potrebu splniť
vyššie uvedené podmienky,
- v odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných kompostovateľných vreciek. Zo
súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento počet vreciek stačiť pre potreby bežnej
rodinnej jednotky, prípadne ako tento počet súvisí s objemom nádob požadovaných v
odseku (4).
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hl.
mesta SR Bratislavy bolo magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zasielané spolu s pripomienkami dňa
30.06.2021, prevzaté dňa 06.07.2021.
•

UZN 394/29/06/21/P

Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Rača v lokalite nad Slovenskou Grafiou
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pomenovanie ulice v lokalite nad Slovenskou Grafiou vybudovanej na parc. č. 19025/4, 19025/6,
19034/22, 19034/41, 9200/11, 19032/41, 19032/73 evidované na LV 1929, k.ú. Rača v mestskej časti
Bratislava – Rača názvom:
„Ulica pod Vajspetrom“
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Schválený návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Rača bol magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy zasielaný dňa 02.07.2021, prevzatý dňa 09.07.2021.
•

UZN 395/29/06/21/P

Návrh na prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3, 19046/6, k.ú. Rača, nad
ulicou Pekná cesta, formou obchodnej verejnej súťaže
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 19046/3 a 19046/6, zapísaných na LV č. 1 v k.ú.
Rača, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník za týchto podmienok:
- minimálna cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok
- doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou min. 6 mesiacov
- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia, bez možnosti výstavby podzemných a nadzemných stavieb
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Plnenie: Uznesenie je splnené.
Verejná obchodná súťaž so schválenými podmienkami na prenájom pozemkov bola vyhlásená
a zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača dňa 08.07.2021.
•

UZN 396/29/06/21/P

Návrh na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6, 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 (PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika)
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov, č. m. 202 – 210 a 212 o celkovej výmere 127,55 m2 na 2. nadzemnom
podlaží, v trakte A Zdravotného strediska 6, 831 06 Bratislava-Rača pre PRO BIOS spol. s r.o. neštátna
poliklinika, so sídlom Ružová dolina 21, Bratislava 821 09, IČO: 31 392 946, 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 nájme so súčasným nájomcom, ktorý má záujem
dlhodobo pôsobiť v mestskej časti, a zachovanie kontinuity poskytovania plnohodnotnej zdravotnej
starostlivosti pacientom a návštevníkom zdravotného strediska Tbiliská 6 v oblasti rádiodiagnostiky –
RTG, sonograf, denzitometria časti za týchto podmienok:
- cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,- EUR/m2/rok,
- cena nájmu spoločných priestorov: vo výške 44,- EUR/m2/rok,
- výmera nebytových priestorov: spolu 107,30 m2,
- výmera spoločných priestorov: 20,25 m2,
- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov,
- doba nájmu: neurčitá,
- účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky, RTG pracovisko, USG,
denzitometria.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o nájme nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. č. 6 bola oboma
zmluvnými stranami podpísaná dňa 27.07.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Rača dňa 28.07.2021 pod poradovým číslom 219/2021.
•

UZN 397/29/06/21/P

Návrh na prenájom nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome, ul. Barónka č. 3, pre
Mestskú políciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 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 nebytových priestorov, miestnosti o výmere 35,1 m2 nachádzajúcej sa na 3. nadzemnom
podlaží, s oprávnením využívať spoločné priestory - WC na 2. a 3. nadzemnom podlaží a kuchynku na
1. nadzemnom podlaží Nemeckého kultúrneho domu, stavba so súpisným číslom 7441, ul. Barónka č.
3, 831 06 Bratislava, zapísaná na LV č. 4567, postavená na pozemku parc. č. 1531/12, zapísaný na LV
č. 1628, k.ú. Rača, pre Mestskú políciu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Gunduličova
10, 811 05 Bratislava 1, za účelom zriadenia kancelárie okrskárov a preventistov Mestskej polície Hl.
mesta SR 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 zabezpečenia väčšej bezpečnosti
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača a rýchlejšieho riešenia podnetov a priestupkov
v mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok:
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cena nájmu: 1,- EUR/rok za celý predmet nájmu,
účel nájmu: kancelária okrskárov a preventistov Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislava,
doba nájmu: neurčitá,
úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov
vo výške 360,- EUR/rok.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Nemeckom kultúrnom dome bola oboma zmluvnými
stranami podpísaná dňa 01.07.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača
dňa 01.07.2021 pod poradovým číslom 181/2021.
•

UZN 402/29/06/21/P

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu v Bratislave-Rači
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie obecného nájomného bytu na dobu určitú 1 rok od 01.08.2021 do 31.07.2022 vrátane:
žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:
Zuzane Haviarovej

a)

s počtom bodov 99

b)
v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje byt
druhému žiadateľovi v poradí:
Jaroslavovi Salayovi
s počtom bodov 77
c)
v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa prideľuje
byt tretiemu žiadateľovi v poradí
Vendelínovi Veselskému
s počtom bodov 72
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Zmluva o nájme obecného nájomného bytu bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa
21.07.2021 a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 26.07.2021 pod
poradovým číslom 217/2021.
•

UZN 403/29/06/21/P

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Schválený Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 bol
zasielaný dňa 07.07.2021 Bratislavskému samosprávnemu kraju.
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•

UZN 407/29/06/21/P

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za č. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
stanovisko MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za č. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
s pripomienkou:
Do čl. 32a písm. f) bod 3 doplniť text „terénnej sociálnej služby krízovej intervencie“
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci bol magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zasielaný
spolu s pripomienkou dňa 30.06.2021, prevzatý dňa 06.07.2021.
•

UZN 408/29/06/21/P

Návrh Dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 „Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej
časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača“
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Dodatok č. 1 k smernici č. 19/2020 „Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti
Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača“ po vypustení znenia
odseku (2) Článku 1 predloženého návrhu s účinnosťou od 01.07.2021.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Schválená zmena bola zapracovaná Dodatkom č. 1 k smernici č. 19/2020 s následným zverejnením
Dodatku č. 1 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.
•

UZN 409/29/06/21/P

Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Rača
Poslanecký návrh JUDr. Mariána Vulgana. Autoremedúrou upravil znenie uznesenia, a to vypustením
znenia ods. 2 v Článku 1 predloženého návrhu.
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača v predloženom znení
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Schválený návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rača bol zapracovaný a zverejnený na webovej stránke mestskej časti
Bratislava-Rača.
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•

UZN 410/29/06/21/P

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 o organizácii
miestneho referenda
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 o organizácii miestneho
referenda v predloženom znení
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Rača a účinné od 01.08.2021.
•

UZN 411/29/06/21/P

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 z 29. júna 2021
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti BratislavaRača
Procesný návrh Ing. Róberta Pajdlhausera, aby sa najprv hlasovalo o alternatíve II:
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 o pravidlách času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača po úprave Čl. 3, ods. 1, písm.
a) predloženého návrhu takto:
- pôvodné znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od
08.00 hod. do 22.00 hod.“,
- nové znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 08.00
hod. do 23.00 hod.“.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Rača a účinné od 15.07.2021.
•

UZN 412/29/06/21/P

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021, ktorým sa
upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v
mestskej časti Bratislava-Rača
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti
Bratislava-Rača v predloženom znení.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti
Bratislava-Rača a účinné od 15.07.2021.
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•

UZN 414/29/06/21/P

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021
Starosta autoremedúrou navrhol presun kapitálových výdavkov vo výške 4.000,- Eur z podprogramu
8.3. (Základné školy - transfer) a vo výške 2.000,- Eur z podprogramu 8.5. (Stravovanie v jedálňach
ZŠ - 713 zakúpenie zariadení transfer) do podprogramu 8.2. (Materské školy - dopadová plocha MŠ
Plickova/MŠ Tbiliská).
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov
rozpočtu je 17.702.773,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 17.702.773,- Eur.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti
a zavedený do informačného systému.
•

UZN 416/29/06/21/P

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020. Stanovisko miestnej
kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
a)
berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020
b)
berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky
k 31.12.2020 mestskej časti Bratislava-Rača
c)
schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020
bez výhrad
d)
schvaľuje:
1.
prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 1.509.045,94 Eur zistený podľa §10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa upravuje o nevyčerpané
prostriedky v celkovej sume 419.020,26 Eur na upravený prebytok 1.090.025,68 Eur,
2.
záporný zostatok z finančných operácií vo výške 957.872,54 Eur zistený podľa §10 ods. 3 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančné vysporiadať prebytkom bežného
a kapitálového hospodárenia.
3.
prerozdelenie konečného prebytku hospodárenia v sume 132.153,14 Eur stanoveného podľa
bodov 1 a 2 nasledovne:
3.1.
do rezervného fondu vo výške 105.275,09 Eur;
3.2.
do fondu rozvoje Rače v sume 26.878,05 Eur.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Schválený Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 je zverejnený na
webovom sídle mestskej časti. Vysporiadaný prebytok hospodárenia bol prerozdelený a zavedený
do účtovníctva.
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•

UZN 419/29/06/21/P

Návrh na udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020 nasledovným právnickým a fyzickým osobám:
Rodinné centrum Ráčik
Ing. Tatiana Balacenková
Mgr. art. Jolana Fogašová, Art.D
OZ H&T Dance Company
MUDr. Iva Petríková
Mgr. Zdenka Polakovičová
Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2020 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní v Nemeckom
kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava.
Plnenie: Uznesenie je splnené.
Slávnostný akt odovzdania ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2020 sa uskutočnilo dňa 06.09.2021
v Nemeckom kultúrnom dome.
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II.

•

UZNESENIA V PLNENÍ

UZN 417/29/06/20/P

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie
2023-2024
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 20232024 v predloženom znení
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
V súčasnosti prebieha príprava rozpočtu jednotlivými oddeleniami Miestneho úradu v zmysle
schváleného časového harmonogramu.
•

UZN 418/29/06/21/P

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného
regionálneho operačného programu
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a)
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu
Rozšírenie kapacít základných škôl v mestskej časti Bratislava-Rača, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO7-SC74-2021-73, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača
a ktorého žiadané celkové oprávnené výdavky sú 3 000 000,00 EUR,
b)

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
150 000,00 EUR (slovom: stopäťdesiattisíc eur),
d)
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rača.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít
základných škôl v mestskej časti Bratislava-Rača“ bola predložená na MIRRI SR dňa 28.07.2021.
Dňa 13.09.2021 podávala mestská časť Bratislava-Rača doplnenie k podanej žiadosti.
V súčasnosti prebieha proces hodnotenia a následného schvaľovania.
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•

UZN 423/29/06/21/P

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača
I.

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2021
II.

poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021
III.

berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných
a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020 ako bod č.3 zo schváleného
plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača
č.327/15/12/20/P zo dňa 15.12.2020 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v II. polroku 2021.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Kontroly sú vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
a predkladané na rokovania najbližších zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača.

13

Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
•

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 splnené.
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Kúrie na Nám. A. Hlinku 3 a časti pozemku
parc. č. 216/7, k. ú. Rača bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 24.06.2021 a zverejnená
na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 25.06.2021 pod poradovým číslom 174/2021.
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•

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 boli zasielané na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
v termíne do 30.06.2021. V súčasnosti sú všetky žiadosti schválené, očakáva sa preposlanie
finančných prostriedkov.
•

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,
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•

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. Následne bola zasielaná žiadosť o prenájom STAR Z-u a žiadosť na
magistrát hl. m. SR Bratislava o zverenie dotknutých pozemkov do správy. Do dnešného dňa však
neevidujeme žiadnu odpoveď. Dňa 22.09.2021 je plánované stretnutie zúčastnených strán.
•

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,
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 uskutočnilo dňa
24.06.2021 za účasti starostu a DHZ za účelom diskusie o možných riešeniach.
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•

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 splnené
Slávnostné odovzdávanie ocenení „Račianske srdce“ za rok 2020 sa uskutočnilo dňa 06.09.2021
v Nemeckom kultúrnom dome.
•

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),
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rača.
Plnenie: Uznesenie je v plnení.
Žiadosť o poskytnutie príspevku za účelom realizácie projektu „Rozvoj športovej infraštruktúry
v mestskej časti Bratislava-Rača“ bola schválená v plnej výške 387.325,00 € V súčasnej dobe je
pripravená zmluva, k podpisu by malo prísť do konca 09/2021.
•

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.
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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:
„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 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 a 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;
C)
berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania;
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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,
- vypracovaná dokumentácia Plán ochrany drevín počas stavebnej činnosti (obj. č.:
202100124),
- Zmluva o výkone technického dozoru, (spol. KACC, s.r.o.) zverejnená pod poradovým
číslom 136/2021,
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-

začatie štátneho dozoru 06.05.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
ukončenie štátneho dozoru 01.06.2021,
Zmluva o výkone autorského dozoru zo dňa 25.06.2020 so spoločnosťou Pantograph s.r.o.,
zverejnená pod poradovým č. 178/2021,
dňa 17.06.2021 prebehla elektronická aukcia na zhotoviteľa stavby, úspešným
uchádzačom je spoločnosť Kami Profit, s.r.o.,
Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby podpísaná 27.07.2021, zverejnená pod poradovým
č. 221/2021,
v mesiaci júl 2021 Fond na podporu športu rozhodol o pridelení dotácie vo výške
387.325,00 € na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova, v súčasnosti sa pripravuje Zmluva
na podpis,
dňa 28.07.2021 podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MIRRI SR pre
projekt „Rozšírenie kapacít základných škôl v mestskej časti Bratislava-Rača“ ,
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 je splnené.
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 na
prenájom 8 tried so začiatkom fungovania v školskom roku 2022/23.
•

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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