Uznesenia - MZ MČ Bratislava-Rača - 2017
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názov bodu

Návrh na úpravu rozpočtu
Mestskej časti BratislavaRača na rok 2017

Návrh na prijatie úveru na
rekonštrukciu budov vo
vlastníctve MČ BratislavaRača resp. v správe od
Hlavného mesta SR
Bratislava, ktoré slúžia na
verejno-prospešné účely,
rekonštrukcia miestnych
komunikácií v správe MČ,
vybudovanie verejného
športoviska v areáli ZŠ na
Tbiliskej ul.
Stanovisko miestnej
kontrolórky k dodržaniu
podmienok na prijatie
návratných zdrojov
financovania - úveru

Návrh Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. .../2017
o miestnom poplatku za
rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Rača

uznesenie

plnenie uznesení

stav

UZN
255/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom
znení, výška príjmov rozpočtu je 11,130.793,- € a
výška výdavkov rozpočtu je 11,130.793,- €
b) nasledovnú zmenu uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa
13.12.2016: V písmene d) sa vypúšťajú slová „- v
prípade úspešnosti získania finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie /výzva
IROP/“.
-----------------------------------------Plnenie:
Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ
Bratislava-Rača a zavedený do informačného
systému.

splnené

UZN
256/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania - úveru
b/schvaľuje
prijatie úveru ako návratného zdroja
financovania vo výške 1,900.000,- € za účelom
financovania rekonštrukcie budov vo vlastníctve
MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného
mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejnoprospešné účely, rekonštrukcie miestnych
komunikácií v správe MČ Bratislava-Rača a
vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na
Tbiliskej ul. v zmysle schváleného rozpočtu na
príslušný rok, so splatnosťou 10 rokov od
Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, bez
akýchkoľvek zabezpečovacích podmienok.
-----------------------------------------Plnenie:
Zo strany vedenia VÚB, a.s. bol dňa 31.03.2017
úver schválený v plnom rozsahu indikatívnej
ponuky.
Zmluva č. ISS 160/2017 zo dňa 02.06.2017

splnené

UZN
257/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o
miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej
časti Bratislava-Rača v predloženom znení s
účinnosťou od 16.03.2017.
-----------------------------------------Plnenie:
VZN č. 1/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
16.03.2017.

splnené

4

28.2.2017

7

Návrh na predaj pozemkov
parc. č. 4963/193 a 223 v
k.ú. Rača na Hruškovej ul.,
ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
258/28/02/17/P

Návrh na predaj pozemku
parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača
na Oráčskej ul., ako prípad
hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

5

28.2.2017

8

Návrh poslanca p. Miloša
Máťuša na zmenu
uznesenia:
zníženie kúpnej ceny
pozemku na 152,- €/m2
Návrh na zmenu uznesenia
bol schválený.
Nové znenie uznesenia so
zapracovaným poslaneckým
návrhom:

UZN
259/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj pozemkov registra „C“ parc.č. 4963/193 o
celkovej výmere 1186 m2, druh pozemku
ostatná plocha, vedenom Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV č.
1628 pre k.ú. Rača a parc. č. 4963/223 o celkovej
výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedenom Okresným úradom
Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV č.
9508 pre k.ú. Rača, v prospech PEPOSTAV
DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07
Bratislava, IČO: 48 306 312, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov za cenu 200.000,- € z
dôvodu pričlenenia k pozemku vo vlastníctve
žiadateľa za nasledovných podmienok:
- kúpna zmluva bude uzavretá do 30.06.2017
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po
podpise zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 30.06.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
-----------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 114/2017 zo dňa 04.05.2017 (na
základe odsúhalenej zmeny uznesenia na MZ MČ
Bratislava-Rača konanom dňa 11.04.2017, pod č.
UZN 286/11/04/17/P)

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj pozemku registra „C“ parc.č. 1340/11 v
k.ú. Rača o celkovej výmere 403 m2, v prospech
Ing. Aleny Šebestovej, xxxxxxxxxxxxx Bratislava,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za
cenu 152,- €/m2 z dôvodu pričlenenia k
pozemkom vo vlastníctve žiadateľa s
nasledovnými podmienkami:
- kúpna zmluva bude uzatvorená do 30.06.2017
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po
podpise zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 30.06.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
------------------------------------------------Plnenie:
Po doručení súhlasu primátora hl. m. SR
Bratislavy bude kúpna zmluva pripravená na
podpis. K podpisu kúpnej zmluvy však zo strany
žiadateľky neprišlo, uznesenie tým stratilo
platnosť dňa 30.06.2017.

splnené

stratilo
platnosť

6

7

28.2.2017

28.2.2017

9

10

Návrh na prenájom
pozemkov parc. č.
17115/924 a 926-951 v
záhradkárskej oblasti
Staviteľská ulica, 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

Návrh na prenájom
pozemkov parc.č. 674/47,
513/4 a 674/162 v k.ú. Rača
z dôvodu umiestnenia
reklamných zariadení, 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

UZN
260/28/02/17/P

UZN
261/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom pozemkov parc.č. 17115/924 a 926951 v k.ú Rača v lokalite Staviteľská II., 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 vysporiadania majetkoprávnych vzťahov
k ich užívaniu, za podmienok: cena: 0,50 €/
m2/rok na dobu: určitú 5 rokov
- vydanie bezdôvodného obohatenia spätne za
dva roky
- na daných pozemkoch bude zakázaná výstavba
inej než drobnej stavby do 25 m2 a účel
prenájmu pozemkov bude záhradkárstvo a
rekreácia
- v prípade, že jednotlivé nájomné zmluvy
nebudú uzatvorené do 31.08.2017, uznesenie
stráca platnosť v konkrétnom prípade
v prospech nasledovných žiadateľov....
-----------------------------------------Plnenie:
Uznesenie je v platnosti.
Zmluvy (je to väčšie množstvo zmlúv) sú
zverejnené na
stránke:https://egov.raca.sk/default.aspx?Navig
ationState=778:0:

MZ MČ Bratislava-Rača
a) neschvaľuje
prenájom pozemku parc.č. 674/162 v k.ú. Rača o
výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s.,
Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540
957, 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 osadenia nového
reklamného zariadenia
b) schvaľuje
prenájom pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 v k.ú.
Rača, každý o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent
BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04
Bratislava, IČO: 44 540 957, 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 predĺženia
doby nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č.
30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015, za podmienok:
Doba nájmu: určitá do 30.06.2017
Cena za prenájom: 300,- €/doba
nájmu/zariadenie.
------------------------------------------------Plnenie:
Spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. nájomnú
zmluvu s dobou nájmu do 30.06.2017
nepodpísal.(Zmluva č. 30/2015 bola automaicky
predĺžená o 1 rok do 31.01.2018, v súšasnosti
nájomca odstránil z pozemku reklamné
zariadenie a zmluva je ukončená)

splnené

stratilo
platnosť

8

9

28.2.2017

28.2.2017

11

12

Návrh na predĺženie
platnosti uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača č. UZN
221/25/10/16/P zo dňa
25.10.2016 na odpredaj
nebytového priestoru na
Peknej ceste 9-11, v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

Návrh na udelenie ocenenia
„Račianske srdce“ za rok
2016

UZN
262/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu
12407/465913 na spoločných častiach a
zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 911 do podielového spoluvlastníctva za celkovú
cenu 35.000,- €, v prospech žiadateľov:...
v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
za podmienok:
- podiel vo výške 1/6 pre každého záujemcu
(cena 5.833,33 €/záujemca)
- kúpna zmluva bude uzatvorená po schválení
MZ MČ Bratislava-Rača, s tým, že budú uhradené
poplatky za vypracovanie ZP vo výške 99,- € a
poplatky spojené s prevodom do vlastníctva a po
doručení predchádzajúceho súhlasu primátora.
- kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.05.2017
- kúpna cena bude uhradená do 45 dní po
podpise zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 31.05.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
-----------------------------------------Plnenie:
Dňa 03.04.2017 bol doručený predchádzajúci
súhlas primátora hl. m. SR Bratislavy k
odpredaju.
Zmluva č. ISS 165/2017 zo dňa 31.05.2017.

splnené

UZN
263/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2016
nasledovným osobám:
p. Alena Hinczová p. Alojz Khandl PhDr. Ladislav
Khandl p. Vincent Kolek Mgr. Oľga Mäsiariková
MUDr. Jana Radošinská
-----------------------------------------Plnenie:
Navrhovatelia nominácií, ktoré neboli schválené
na ocenenie, boli o tejto skutočnosti písomne
informovaní. Slávnostné odovzdávanie ocenenia
,,Račianske srdce“ za rok 2016 sa uskutočnilo v
Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3,
Bratislava-Rača dňa 27. marca 2017 o 18,00 hod.

splnené

10
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28.2.2017

28.2.2017
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Návrh na zaradenie
Zariadenia školského
stravovania, ako súčasti
Materskej školy,
Novohorská ul., súpisné
číslo 7487, Bratislava do
siete škôl a školských
zariadení, stredísk
praktického vyučovania a
pracovísk praktického
vyučovania MŠVVaŠ SR v
školskom roku 2018/2019

Návrh na predloženie
žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci
Integrovaného
regionálneho operačného
programu

UZN
264/28/02/17/P

UZN
265/28/02/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zaradenie Zariadenia školského stravovania pri
Materskej škole, Novohorská ul., súpisné číslo
7487, do siete škôl a školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania MŠVVaŠ SR, za účelom zriadenia
školskej kuchyne a školskej jedálne ako súčasti
materskej školy s predpokladaným dátumom
začatia prevádzky 01.09.2018
-----------------------------------------Plnenie:
Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských
zariadení MŠVVaŠ SR MŠ Novohorská ul. bola
doručená na MSVVaS dňa 24.03.2017, v
súčasnosti je prerušené konanie do času
právoplatnosti kolaudačného konania

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a/ predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu
„Vytvorenie infraštruktúry pre Materskú školu na
Novohorskej ul. 1“, realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, 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/ realizáciu projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
c/ spolufinancovanie realizovaného projektu z
vlastných zdrojov vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
d/ financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
------------------------------------------------Plnenie:
poskytnutá dotácia vo forme nenávratného
finančného príspevku vo výške 572.847,67 €

v plnení

splnené
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28.2.2017

11.4.2017

16

3

Zadanie pre vypracovanie
Územného plánu zóny
Krasňany, MČ BratislavaRača čistopis, jún 2016

Nastúpenie náhradníka na
zaniknutý mandát poslanca
MZ MČ Bratislava-Rača

UZN
267/28/02/17/P

UZN
273/11/04/17/P

Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016
MZ MČ Bratislava-Rača
a) berie na vedomie
1) správu o obstaraní a prerokovaní Návrhu
zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača, január 2017,
2) stanovisko Odboru výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu v Bratislave čj. OU- BA-OVBP2016/11971 zo dňa 7. 12. 2016,
3) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok
uplatnených pri verejnom prerokovaní Návrhu
zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača, máj 2016,
b) schvaľuje
Zadanie pre vypracovanie Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača - čistopis, jún
2016,
c) odporúča
starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača
pokračovať v obstarávaní Územného plánu zóny
Krasňany, MČ Bratislava-Rača na podklade
schváleného Zadania pre vypracovanie
Územného plánu zóny Krasňany, MČ BratislavaRača, čistopis, jún 2016 v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov
-----------------------------------------Plnenie:
Na základe schváleného zadania bol daný pokyn
spracovateľovi na vypracovanie návrhu
územného plánu zóny Krasňany.

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie
1. zánik mandátu poslanca Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za
volebný obvod 2 – Krasňany Ing. Petra Pálku v
zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov,
2. nastúpenie PaedDr. Jozefa Bratinu, prvého
náhradníka – kandidáta, ktorý získal vo voľbách
do orgánov samosprávy mestskej časti BratislavaRača dňa 15.11.2014 najväčší počet platných
splnené
hlasov /403/ vo volebnom obvode 2 – Krasňany
b/ konštatuje
1. že PaedDr. Jozef Bratina zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca Miestneho
zastupiteľstva ......
2. že starosta mestskej časti Ing. Peter Pilinský
odovzdal PaedDr. Jozefovi Bratinovi osvedčenie
o tom, že sa stal poslancom......
----------------------------------------Plnenie:
PaedDr. Jozef Bratina je poslancom miestneho
zastupiteľstva
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11.4.2017
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Návrh na doplnenie člena
do stálych komisií pri
miestnom zastupiteľstve
a do Rady školy

Návrh Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. .../2017 z
........... 2017 o zriadení
Materskej školy,
Novohorská ul. č. 1, 831 06
Bratislava

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 oblasť životné prostredie

UZN
274/11/04/17/P

UZN
277/11/04/17/P

UZN
278/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a/ odvolanie člena Komisie školskej, kultúrnej,
športovej a pre podporu podnikania a
vinohradníctva – odborníka z radov obyvateľov
PaedDr. Jozefa Bratinu,
b/ doplnenie člena Komisie životného prostredia,
výstavby, územného plánu a dopravy poslanca
PaedDr. Jozefa Bratinu,
c/ doplnenie člena Komisie školskej, kultúrnej,
športovej a pre podporu podnikania a
vinohradníctva poslanca PaedDr. Jozefa Bratinu,
d/ doplnenie člena Komisie pre ochranu
verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu
funkcií poslanca Ing. Miloslava Jošta,
e/ delegovanie PaedDr. Jozefa Bratinu ako
zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri
Materskej škole Cyprichova 74 a za člena Rady
školy pri ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného
25.
-----------------------------------------Plnenie:
Menovaní poslanci začali pracovať v príslušných
komisiách a radách.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 2/2017 o zriadení Materskej
školy, Novohorská ul. č. 1, 831 06 Bratislava
-----------------------------------------Plnenie:
VZN č. 2/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
05.05.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
OZ Priatelia Rače vo výške 450,00 €
Krasňanko, o.z. vo výške 1000,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené

splnené

splnené
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Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 oblasť sociálne veci

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 oblasť školstvo

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 oblasť kultúra

UZN
279/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Občianske združenie STOPA Slovensko 500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača
500,Slovenský zväz telesne postihnutých,
ZO 008 Krasňany
350,- €
Odyseus, občianske združenie
550,- €
Ateliér Šikula, občianske združenie
600,- €
Literárny klub Rača, občianske združenie 500,- €
Raná starostlivosť, n.o.
500,- €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené

UZN
280/11/04/17/P

schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
1. Občianske združenie Varianty vo výške
400,00 €
2. Rodičovské združenie pri Základnej škole,
občianske združenie vo výške 500,00 €
3. Rodičovské združenie pri Základnej škole,
občianske združenie vo výške 500,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené

UZN
281/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Hudbou k srdcu, OZ vo výške 700 €
Bratislavské združenie country a dobových
tancov
Saltarello, OZ vo výške
700 €
Klub železničnej nostalgie Bratislava–Východ vo
výške 650€
Račiansky vinohradnícky spolok vo výške 500 €
AD – ae, OZ vo výške
500 €
Asociácia pre vedu a mládež vo výške 500 €
OZ Rodinné centrum Ráčik vo výške 400 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené
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11.4.2017

11.4.2017

12

13

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 oblasť šport

Návrh na predaj pozemku
parc. č. 4963/335 v k.ú.
Rača na Hruškovej ul., ako
prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

UZN
282/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
TJ REAL RENDEZ - vo výške
500,- €
LEONIDAS – vo výške
800,- €
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA – vo výške
1.000,- €
ŠK Krasňany – vo výške
4.000,- €
Klub priateľov futbalu KENGURA – vo výške
10.000,- €
Futbalový klub Rača– vo výške 9.000,- €
Združenie priateľov tanca HαT – vo výške
2.000,- €
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
800,- €
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške 1.200,€
splnené
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
1.200,- €
Športový klub Račišdorf – vo výške
450,- €
Občianske združenie Mládež ulice - vo výške
1.400,- €
SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
500,- €
Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
500,- €
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške
1.500,- €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

UZN
283/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 4963/335, druh
pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 za cenu 135,- €/m2 v
prospech Ing. Mareka Závodského a Ruth
Závodskej, rod. Ferenčíkovej, bytom Hruškova
2/a, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu pričlenenia
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za
podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.06.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 30.06.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
------------------------------------------------Plnenie:
Uznesenie stratilo platnosť nakoľko zmluva
nebola podpísaná v termíne do 30.06.2017

stratilo
platnosť
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Návrh na udelenie súhlasu k
vráteniu nehnuteľnosti
zverenej do správy
Mestskej časti BratislavaRača, pozemku registra „E“
parc. č. 1497/9 v k.ú. Rača z
dôvodu zverenia časti
pozemku do správy
MARIANUM – Pohrebníctvo
mesta Bratislavy

Návrh na predĺženie doby
nájmu garáže č. 903 na
Karpatskom námestí 7-10,
časť parcely č. 2875/42 v
k.ú Rača, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
284/11/04/17/P

UZN
285/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy
Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku registra
„E“ parc. č. 1497/9, k.ú. Rača do priamej správy
hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu zverenia
do správy MARIANUM-Pohrebníctvo mesta
Bratislavy, Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava,
IČO:17 330 190, ktoré má zámer dobudovať dom
smútku s možnosťou poskytnutia komplexnej
ponuky cintorínskych a pohrebných služieb
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača.
-----------------------------------------Plnenie:
Uznesenie bolo listom zo dňa 24.04.2017 zaslané
na Magistrát hl. m. SR Bratislava.
Predmetný pozemok bol vyňatý zo správy MČ
Bratislava-Rača ISS č. 409/2017 zo dňa
02.11.2017

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predĺženie doby nájmu nebytového priestoru garáže na Karpatskom námestí 7-10, časť parc. č.
2875/42 o výmere 15,96 m2 pre Ministerstvo
vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu pokračovania nájomného vzťahu od r.
2007 za účelom plnenia služobných povinností
ministerstva vnútra za podmienok:
- Účel nájmu: garážovanie motorových vozidiel
- Doba nájmu: nájomná zmluva uzatvorená na
dobu neurčitú
- Výmera garáže: 15,96 m2
- Cena nájmu: 50,- €/mes (37,59 €/m2/rok) t.j.
600,- €/rok.
------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 167/2017 zo dňa 12.06.2017.

splnené

splnené
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Návrh na zmenu uznesenia
MZ MČ Bratislava-Rača č.
UZN 258/28/02/17/P na
predaj pozemkov parc. č.
4963/193 a 223 v k.ú. Rača
na Hruškovej ul., ako prípad
hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

Návrh na vysporiadanie
pozemkov súkromných
vlastníkov, nachádzajúcich
sa v profile cestnej
komunikácie na ul. Popolná,
za účelom realizácie
projektu „rekonštrukcia
ulice Popolná“, ktorý je
súčasťou schváleného
rozpočtu na rok 2017

UZN
286/11/04/17/P

UZN
287/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu uznesenia č. UZN 258/28/02/17/P zo dňa
28.02.2017 na odpredaj pozemkov registra „C“
parc. č. 4963/193 o celkovej výmere 1 186 m2,
druh pozemku ostatná plocha, a parc. č.
4963/223 o celkovej výmere 135 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nasledovne:
Slová „za cenu 200.000,- €“ sa nahrádzajú
slovami „za cenu 170,- €/m2 t. j. 224.570,- €“.
Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.
-------------------------------------------------Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými
stranami, zverejnená na webovej stránke MČ
dňa 05.05.2017, ISS 114/2017, kúpna cena bola
uhradená.

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prijatie daru formou pozemkov nasledovne:
Peter Valentin a Lucia Valentin, bytom
Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, parc. č.
2416/24, výmera 2 m2
BBKU 5, s.r.o., so sídlom Kýčerského 5, 811 05
Bratislava, parc. č. 2421/27, výmera 7 m2, parc.
č. 2421/28, výmera 5 m2
Jana Brezová, bytom Račianska 7, 831 02
Bratislava, parc. č. 2421/29, výmera 12 m2, parc.
čiastočne
č. 2421/30, výmera 5 m2
splnené
Helena Žitňanská, bytom Kafendova 20, 831
06 Bratislava, parc. č. 2440/12, výmera 2 m2
Erwin Lokere, bytom V záhradách 2037/22, 811
02 Bratislava a Diana Lokere, bytom Štvrť SNP
1003/33, 924 01 Galanta, parc. č. 1027/24,
výmera 21 m2 .
------------------------------------Plnenie:
Zmluvy sú uzatvorené a zverejnené na webe MČ
s výnimkou p. Erwin Lokere a Diana Lokere, ktorí
nepristúpili k návrhu na vysporiadanie
pozemkov.

26

27

11.4.2017

11.4.2017

18

21

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

Voľba prísediaceho pre
Okresný súd Bratislava III na
funkčné obdobie rokov
2017 - 2021

UZN
288/11/04/17/P

UZN
291/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy vo veci
pôsobnosti mestských častí hlavného mesta
vykonávať funkciu procesného opatrovníka
podľa Civilného sporového poriadku, Civilného
mimosporového poriadku a Správneho súdneho
poriadku.
-----------------------------------------Plnenie:
Súhlasné stanovisko s výpisom uznesenia z MZ
bolo zaslané dňa 04.05.2017 na Magistrát hl. m.
SR Bratislava.

MZ MČ Bratislava-Rača
volí
p. Dašu Hrobárovú, rod. Čapkovičová, nar.
11.03.1958, trvale bytom Hubeného 28,
831
53 Bratislava za prísediacu Okresného súdu
Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 2021.
---------------------------------------Plnenie:
Dňa 24.04.2017 bolo na Okresný súd Bratislava
III doručené vyrozumenie o výsledku voľby
prísediaceho, ktorému zároveň bolo doručené
osvedčenie o zvolení.

splnené

splnené
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11.4.2017

23.5.2017

24

6

Petícia za riešenie kritickej
dopravnej situácie v lokalite
ul. Popolná a za obstaranie
územného plánu zóny a
stavebnú uzáveru v tejto
lokalite

Návrh záverečného účtu
Mestskej časti BratislavaRača za rok 2016
Stanovisko miestnej
kontrolórky k návrhu
záverečného účtu MČ za rok
2016

UZN
293/11/04/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
I.
konštatuje, že
a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava–Rača bola dňa 22.02.2017 doručená
petícia pod názvom „Petícia za riešenie kritickej
dopravnej situácie v lokalite ulica Popolná a za
obstaranie územného plánu zóny a stavebnú
uzáveru v tejto lokalite“ ...
b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii
petícií vedenej miestnym kontrolórom pod č.
3163/2017,
c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v platnom znení. ...
d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by
neumožnili jej prešetrenie a vybavenie,
II.
berie na vedomie
Petíciu za riešenie kritickej dopravnej situácie v
lokalite ulica Popolná a za obstaranie územného
plánu zóny a stavebnú uzáveru v tejto lokalite,
III. vyhovuje a to tak, že:
a) sa pripravuje rekonštrukcia tejto ulice v časti
od Rudnickej ul. po ul. Na medzi,
b) po vysporiadaní majetkových vzťahov k
pozemkom bude zabezpečené rozšírenie
komunikácie na minimálnu prejazdnú šírku
vybudovaním oporných múrikov s
odvodňovacím žľabom, podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie
c) po ukončení realizácie rekonštrukcie bude
zabezpečené trvalé dopravné značenie
dopravnou značkou IP 28a – Obytná zóna.
V ostávajúcich častiach petície sa nevyhovuje.
-----------------------------------------Plnenie:
Uznesenie MZ bolo zástupcovi petičného výboru
zaslané listom zo dňa 26.04.2017. Rekonštrukcia

v plnení

UZN
299/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a) berie na vedomie
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu za rok 2016
b) berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overovania riadnej
účtovnej závierky k 31.12.2016 Mestskej časti
Bratislava-Rača
c)
schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie
mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 bez
výhrad
d)
schvaľuje
1. prebytok...
2. vysporiadanie upraveného výsledku z
bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 53.594,99 € z finančných operácií
3. pridelenie nespotrebovaných finančných
operácií vo výške 12.628,01 € do fondov
nasledovne:...
-----------------------------------------Plnenie:
Schválený záverečný účet je zverejnený na
webovej stránke MČ. Rozdelenie
vysporiadaného prebytku rozpočtu bolo
zavedené do účtovníctva.

splnené
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Návrh na úpravu rozpočtu
Mestskej časti BratislavaRača za rok 2017

Návrh VZN MČ BratislavaRača o spôsobe určenia a
sume úhrad a spôsobe
platenia úhrad za sociálne
služby poskytované MČ
Bratislava-Rača

Návrh VZN MČ BratislavaRača, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 1/2012 o
nájme bytov

Návrh na predaj pozemku
parc. č. 979/1 v k.ú. Rača na
ul. Barónka, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
301/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom
znení, výška príjmov rozpočtu je 11,298.903,- € a
výška výdavkov rozpočtu je 11,298.903,- €.
------------------------------------------------Plnenie:
Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ
Bratislava-Rača a zavedený do informačného
systému.

splnené

UZN
302/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a) ruší
uznesenie MZ MČ Bratislava-Rača č.
156/14/12/07/P zo dňa 14.12.2007 o zmene
platby za pobyt detí v detských jasliach na
Tbiliskej ul.
b) schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2017 o spôsobe určenia a
sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne
služby poskytované mestskou časťou BratislavaRača v predloženom znení:
--------------------------------------------Plnenie:
VZN č. 3/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
01.09.2017.

splnené

UZN
303/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 4/2017, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Rača č. 1/2012 o nájme bytov v
predloženom znení.
-----------------------------------------Plnenie:
VZN č. 4/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
01.09.2017.

splnené

UZN
304/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
odpredaj pozemku reg. „E“ KN parc. č. 979/1 v
k.ú. Rača o celkovej výmere 52 m2, v prospech
Ing. Miroslav Reťkovský – MiRe, Žatevná
3278/14, 841 01 Bratislava, IČO: 11 814 896, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov za
cenu 117 €/m2, z dôvodu pričlenenia k pozemku
vo vlastníctve žiadateľa za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 31.08.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
-----------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 180/2017 zo dňa 29.06.2017.

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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Návrh na prenájom časti
pozemku parc. č. 1496/2
pod novinovým stánkom na
Čachtickej ul., 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

Návrh na prenájom
nebytových priestorov č.
251, 252, 253 v zdravotnom
stredisku na Tbiliskej 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

UZN
305/23/05/17/P

UZN
306/23/05/17/P

prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 v k.ú.
Rača vo výmere 6 m2 v prospech spoločnosti
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará
Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31 384 421,
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 pozemku pod stavbou
žiadateľa, za účelom prevádzkovania novinového
stánku, za nasledovných podmienok:
- dobu nájmu neurčitá,
- cena 150 €/m2/rok, spolu 900 €/rok,
- nájomná zmluva bude podpísaná do
30.06.2017.
V prípade, že nájomná zmluva nebude
podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
-----------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 182/2017 zo dňa 01.07.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov č. 251, 252 a
253 o celkovej výmere 40,06 m2 v zdravotnom
stredisku na Tbiliskej 6 v prospech Slovenskej
komory fyzioterapeutov, Tbiliská 6, 831 06
Bratislava, IČO: 42 132 321, 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, za účelom
poskytovania podporných služieb spojených s
výkonom činnosti členov SKF, za podmienok:
- cena: 52 €/ m2/rok
- výmera: 40,06 m2
- prenájom ročne: 2 083,12 €
- na dobu: neurčitú
- úhrada energií a služieb spojených s
prenájmom
- nájomná zmluva bude podpísaná do
31.07.2017.
V prípade, že nájomná zmluva nebude
podpísaná do 31.07.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
-----------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 179/2017 zo dňa 28.06.2017.

splnené

splnené
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Návrh na prenájom
priestorov v
administratívnej budove
Hečkova 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

UZN
307/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prenájom kancelárskeho priestoru na 1.
poschodí v administratívnej budove na Hečkovej
5 vo výmere 16,20 m2 a spoločného priestoru
(chodba, WC) vo výmere 8 m2 v prospech
neziskovej organizácie OSMIJANKO so sídlom na
Hruškovej ul. 25, 831 06 Bratislava, IČO:
36077381, 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, za podmienok:
- cena 10 €/m2/rok za kancelársky priestor o
výmere 16,20 m2
- úhrada prevádzkových nákladov na energie a
služby
- doba neurčitá
- nájomná zmluva bude podpísaná do
30.06.2017,
z dôvodu poskytovania služieb zameraných na
stimulovanie a rozvoj čítania a literárnej
gramotnosti detí na prvom stupni základných
škôl.
V prípade, že nájomná zmluva nebude
podpísaná do 30.06.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 169/2017 zo dňa 15.06.2017.

splnené
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Návrh na predaj pozemkov
parc. č. 674/46, 49, 50, 56,
145, 146, 208, 209, 210,
213, 240, 242 a 1025/12 v
k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods.
8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

UZN
308/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a)
schvaľuje
prevod pozemkov registra „C“ KN
parc. č. výmera m2 druh pozemku LV nachádza
sa...
...Spolu: 631
v k.ú. Rača za cenu 250,00 €/m2 v prospech
INTERCOM Development, s.r.o., Sasinkova 5,
811 08 Bratislava, IČO: 35 866 110 v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod
stavbami za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy,
- kupujúci predmet kúpy bezodplatne prevedie
do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome, ku ktorému
prevádzané pozemky prináležia, a to v lehote do
90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava –
katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho
práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho
do katastra nehnuteľností.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 31.08.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
b) žiada
starostu rokovať o odpredaji alebo dlhodobom
prenájme všetkých ostávajúcich problematických
pozemkov v predmetnom území bez ohľadu na
osobu vlastníka nehnuteľnosti postavenej na
týchto pozemkoch.
------------------------------------------------Plnenie:
O tomto bode prebiehalo opätovne rokovanie
12.12.2017, z dôvodu, že do 31.8.2017 neprišlo k

stratilo
platnosť
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Petícia za odstránenie
značky „Obytná zóna“

Návrh zadania pre
spracovanie urbanistickej
štúdie „Nový záhon
Bratislava-Rača“

Návrh plánu kontrolnej
činnosti miestnej
kontrolórky na II. polrok
2017

UZN
309/23/05/17/P

UZN
310/23/05/17/P

UZN
311/23/05/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
1. konštatuje, že
a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava-Rača bola dňa 17.03.2017 doručená
petícia pod názvom „Petícia za odstránenie
značky Obytná zóna (IP28a) umiestnenej na ulici
Zvončeková“...
b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii
petícií vedenej miestnym kontrolórom pod č.
4668/2017,
c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle
príslušných ustanovení ...
d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by
neumožnili jej prešetrenie a vybavenie.
2. berie na vedomie
Petíciu za odstránenie značky „Obytná zóna“.
3. žiada starostu,
aby MZ podal informáciu o návrhu riešenia
požiadavky obyvateľov vyjadrenej v Petícii za
odstránenie dopravnej značky „Obytná zóna“...
-----------------------------------------Plnenie:
September 2017 uskutočnené rokovanie so
zástupcami pet. výboru, kde bolo predložené
nové dopravné značenie podľa návrhu občanov,
zástupcovia vyjadrili spokojnosť a vzali
predmetný návrh na prerokovanie s občanmi
ulice Zvončeková, kde však do dnešného dňa
nedisponujeme odpoveďou.

MZ MČ Bratislava-Rača
nesúhlasí
s Návrhom zadania pre spracovanie urbanistickej
štúdie „Nový záhon Bratislava-Rača“, marec
2017
-----------------------------------------Plnenie:
Výpis uznesenia bol zaslaný obstarávateľovi
urbanistickej štúdie dňa 02.06.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2017
II. poveruje
miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v
rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2017.
-------------------------------------------------Plnenie:
Plán kontrolnej činnosti bol doplnený o bod
prijatý na MZ návrhom poslancov - Kontrola
hospodárenia ubytovne Kadnárova 94 a 100,
kontroly boli vykonávané v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti.

v plnení

splnené

splnené
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Návrh VZN MČ BratislavaRača o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a
školských zariadeniach

5

Návrh VZN MČ BratislavaRača č. .../2017 o vyhradení
miest a ustanovení
podmienok na
umiestňovanie volebných
plagátov na verejných
priestranstvách na území
mestskej časti BratislavaRača počas volebnej
kampane pre voľby

6

Protest prokurátora proti
všeobecne záväznému
nariadeniu mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2016 o
podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám –
podnikateľom a návrh
všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti
Bratislava-Rača č. .../2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2016 o
podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám –
podnikateľom

7

Návrh na úpravu rozpočtu
Mestskej časti BratislavaRača za rok 2017

UZN
318/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 5/2017 o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v predloženom znení s účinnosťou
od 1. septembra 2017.
-------------------------------------------------Plnenie:
VZN č. 5/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
01.09.2017.

splnené

UZN
319/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača, č. 6/2017 o vyhradení miest a
ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách
na území mestskej časti Bratislava-Rača počas
volebnej kampane pre voľby v predloženom
znení s účinnosťou od 1. septembra 2017
-------------------------------------------------Plnenie:
VZN č. 6/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom, účinným dňom
01.09.2017.

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača

UZN
320/04/07/17/P

UZN
321/04/07/17/P

a) vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry....
b) schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 7/2017, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie....
-------------------------------------------------Plnenie:
a) Prokurátorovi bola zaslaná v zmysle
schváleného uznesenia písomná odpoveď dňa
18.07.2017,
b) VZN č. 7/2017 bolo zverejnené zákonom
stanoveným spôsobom a dňom 01.08.2017
vstúpilo do platnosti.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom
znení, výška príjmov rozpočtu je 11,373.744,- €
a výška výdavkov rozpočtu je 11,373.744,- €.
-------------------------------------------------Plnenie:
Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ
Bratislava-Rača a zavedený do informačného
systému.

splnené

splnené
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Návrh na prenájom
pozemku parc. č. 976/2 na
ul. Barónka, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v
súlade s ustanovením § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

Návrh na predĺženie doby
nájmu pozemku parc. č.
17375/33 v k.ú. Rača,
lokalita Cyprichova ul., v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
322/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
prenájom pozemkov ... ...pre p. Jozefínu
Lednárovú, bytom Barónka 20, 831 06
Bratislava, Ingrid Mikulášovú, bytom Žabky
250/11, 900 21 Svätý Jur a Henriettu Lednárovú,
bytom Barónka 7457/20, 831 06 Bratislava, v
zastúpení p. Gabrielom Pilom,...
- cena 17 EUR/m2/rok za pozemok pod
rodinným domom, parc. č. 976/2, t.j. 2.312,EUR/rok
- cena 2 EUR/m2/rok za pozemok, na ktorom je
záhrada prislúchajúca k rodinnnému domu, t.j.
1.234,- EUR/rok
- vydanie bezdôvodného obohatenia za 2 roky
spätne
- trvanie prenájmu na dobu neurčitú
- nájomná zmluva bude podpísaná do
31.10.2017
V prípade, že nájomná zmluva nebude
podpísaná do 31.10.2017, uznesenie stratí
platnosť.
-------------------------------------------------Plnenie:
Návrh nájomnej zmluvy neakceptovali, v termíne
k 30.09.2017 boli písomne vyzvaní k
definitívnemu vyjadreniu sa ku zmluve. K
podpisu nájomnej zmluvy zo strany rodiny
Lednárovej v lehote do 31.10.2017 neprišlo.

stratilo
platnosť

UZN
323/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava–Rača
schvaľuje
predĺženie doby nájmu pozemku registra „C“ KN
parc. č. 17375/33 v k.ú. Rača, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 569 m2,
v prospech občianskeho združenia Rodinné
centrum Ráčik, Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava,
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 užívania
pozemku ako komunitnej záhrady „Krasňanský
zelovoc“ za podmienok:
- predĺženie doby nájmu o 5 rokov, t.j. do
31.12.2022,
- dodatok k nájomnej zmluve bude podpísaný do
30.09.2017.
Ostatné podmienky nájmu zostávajú
nezmenené.
V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve
nebude podpísaný do 30.09.2017, toto
uznesenie stratí platnosť.
------------------------------------------------Plnenie:
Dodatok k zmluve č. ISS 296/2017 zo dňa
29.09.2017.

splnené
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Návrh na ukončenie
prenájmu nebytových
priestorov nachádzajúcich
sa na prízemí
bytového
domu Cyprichova ulica č. 1.
pre Slovenskú sporiteľňu,
a.s.
Návrh na prenájom časti
nebytového priestoru na
prízemí bytového domu na
Cyprichovej ulici č. 1, pre
Slovenskú sporiteľňu, a.s.

Návrh na odpredaj
pozemkov parc. č. 17374/8,
17374/14 a 17374/95,
a podielu 1/24 na pozemku
parc. č. 17374/108,
a podielu 2/24 na pozemku
parc. č. 17374/112 na ul.
Augustína Murína v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
324/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
1. predčasné ukončenie prenájmu nebytových
priestorov, ktorý bol uzatvorený na základe
uznesenia MZ UZN 471/28/10/14/P /Zmluva o
nájme nebytových priestorov č.
0334/581/2004/1CE zo dňa 29.06.2004...
- dátum ukončenia nájmu nebytových
priestorov k 31.07.2017,
- jednorazová náhrada škody za predčasné
ukončenie nájmu vo výške 6-mesačného
nájomného,
2. prenájom časti nebytového priestoru vo
výmere 5 m2 na prízemí bytového domu... ... za
účelom prevádzkovania bankomatu za týchto
podmienok:
- cena 950 EUR/rok + spotrebovaná elektrická
energia,
- doba nájmu: neurčitá,
- nájomná zmluva bude podpísaná do
31.08.2017.
V prípade, že nájomná zmluva nebude
podpísaná do 31.08.2017, toto uznesenie stratí
platnosť.
-------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva o ukončení nájmu je oboma zmluvnými
stranami podpísaná, zverejnená na webovej
stránke pod číslom ISS 208/2017. Zmluva na
prenájom časti nebytového priestoru je
podpísaná a zverejnená na webovej stránke pod
číslom ISS 258/2017.

splnené

UZN
325/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
odpredaj nehnuteľného majetku:
1. pozemok parc. č. 17374/8 vo výmere 19 m2,
druh pozemku Zastavané plochy.....
2. pozemok parc. č. 17374/14 vo výmere 19 m2,
druh pozemku Zastavané plochy ...
3. pozemok parc. č. 17374/95 vo výmere 19 m2,
druh pozemku Zastavané plochy....
- kúpne zmluvy budú podpísané do 30.09.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po
podpise kúpnej zmluvy.
V prípade, že jednotlivé kúpne zmluvy nebudú
podpísané do 30.09.2017, toto uznesenie stratí
platnosť v konkrétnej časti.
-------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 293/2017 zo dňa 25.09.2017.
Zmluva č. ISS 294/2017 zo dňa 29.09.2017.
Zmluva č. ISS 295/2017 zo dňa 29.09.2017.

splnené
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Návrh na prevod pozemku
parc. č. 724/3 v k.ú. Rača na
ulici Pri vinohradoch, ako
prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

Návrh na predĺženie
platnosti uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača č. UZN
283/11/04/17/P zo dňa
11.04.2017 na predaj
pozemku parc. č. 4963/335
v k.ú. Rača na Hruškovej ul.,
ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
326/04/07/17/P

UZN
327/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 724/3 v
k.ú. Rača, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 6 m2 v prospech Boleslava
Žitného, Pri vinohradoch 4, 831 06 Bratislava, za
cenu 210,- €/m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov k pozemkom za
podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.10.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 31.10.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
-------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 360/2017 zo dňa 30.10.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod pozemku parc. č. 4963/335, druh
pozemku záhrada o výmere 56 m2 v k.ú. Rača,
zapísanom na LV 400 na Hruškovej ul., za cenu
135,- €/m2 v prospech Ing. Mareka Závodského
a Ruth Závodskej, rod. Ferenčíkovej, bytom
Hruškova 2/a, 831 06 Bratislava, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
za podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.11.2017,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 30.11.2017, toto uznesenie stratí platnosť.
------------------------------------------------Plnenie:
Na predmetný prevod neudelilo hl. mesto
Bratislava predchádzajúci súhlas primátora,
uznesenie stratilo platnosť dátumom v ňom
uvedeným.

splnené

stratilo
platnosť
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Návrh na vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže
na prevod pozemkov parc.
č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú.
Rača, lokalita Pekná cesta, v
zmysle § 9 ods. 2 písm. b) a
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení
neskorších predpisov

Návrh na vyhlásenie
architektonickej súťaže
návrhov na rekonštrukciu
interiéru Nemeckého
kultúrneho domu a jeho
ďalšieho využitia

Návrh na odkúpenie
pozemku parc. č. 4784/145
v k.ú. Rača na Dopravnej ul.

UZN
328/04/07/17/P

UZN
329/04/07/17/P

UZN
330/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
1. spôsob prevodu nehnuteľného majetku –
pozemkov parc. č. 19060/11, 19060/17 a
19060/18 v k.ú. Rača, lokalita Pekná cesta,
verejnou obchodnou súťažou...
2. ...podmienky obchodnej verejnej súťaže
nasledovne:
- špecifikácia predmetu VOS:
pozemok parc. č. 19060/11, lesný pozemok o
výmere 10 m2
pozemok parc. č. 19060/17, lesný pozemok o
výmere 141 m2
pozemok parc. č. 19060/18, lesný pozemok o
výmere 202 m2
Spolu vo výmere: 353 m2
- účel využitia pozemku: individuálna rekreácia a
záhradkárstvo
- minimálna cena: 110,- €/m2
- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od
dátumu vyhlásenia
- zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- €
- kritérium pre posudzovanie súťažných návrhov
je najvyššia kúpna cena za celú výmeru celkom.
---------------------------------------------Plnenie:
Zmluva č. ISS 287/2017 zo dňa 20.09.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
vyhlásenie architektonickej súťaže výhľadového
návrhu na rekonštrukciu vnútorných priestorov
Nemeckého kultúrneho domu a jeho ďalšieho
využitia za týchto podmienok:
a) možný spôsob využitia:
- zariadenie administratívy, správy a riadenia
(napr. miestny úrad),
- zariadenie kultúry,
- zariadenie verejného stravovania, služieb a
obchodu.
b) lehota na predkladanie návrhov: do
30.11.2017
-----------------------------------------------Plnenie:
Súťaž na rekonštrukciu interiéru NKD bola
vyhlásená dňom 31.08.2017.

splnené

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
odkúpenie pozemku registra „C“ KN parc. č.
4784/145 v k.ú. Rača, vo výmere 2.750 m2, druh
pozemku ostatné plochy, od navrhovateľa
JADALU, s.r.o., Kopernikova 14, 821 04
Bratislava, IČO: 35 754 982 do vlastníctva
Mestskej časti Bratislava-Rača za cenu 300.000,- nesplnené
€.
---------------------------------------------Plnenie:
Schválené uznesenie bolo zaslané
navrhovateľovi, do dnešného dňa sa spoločnosť
JADALU, s.r.o. k uzneseniu nevyjadrila.
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3.10.2017

3.10.2017

3.10.2017
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6

7

Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy
č.../2017 z ..............2017
o starostlivosti o verejnú
zeleň a o ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej
zelene na území hlavného
mesta Slovenskej republiky
Bratislavy

Návrh na úpravu rozpočtu
Mestskej časti BratislavaRača za rok 2017

Návrh časového
harmonogramu
zostavovania a schvaľovania
rozpočtu na rok 2018
a obdobie 2019-2020

Návrh na trvalé upustenie
od vymáhania pohľadávok a
návrh na ich odpis

UZN
331/04/07/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
nesúhlasí
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. ..../2017 z ..........2017 o starostlivosti o
verejnú zeleň a o ochrane drevín, ktoré sú
súčasťou verejnej zelene na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
------------------------------------------------Plnenie:
Výpis uznesenia zo zasadnutia MZ MČ BratislavaRača zo dňa 04.07.2017 a odôvodnenie
vypustenia § 4 ods. 2 bol zaslaný primátorovi hl.
m. SR Bratislavy listom č. 12262/2521/2017/ZPGUL zo dňa 17.07.2017.

splnené

UZN
339/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2017 v predloženom
znení, výška príjmov rozpočtu je 10,991.479,- €
a výška výdavkov rozpočtu je 10,991.479,- €.
---------------------------------------------------Plnenie:
Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ
Bratislava-Rača a zavedený do informačného
systému.

splnené

UZN
341/03/10/17/P

UZN
342/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
časový harmonogram zostavovania a
schvaľovania rozpočtu na rok 2018 a obdobie
2019-2020.
---------------------------------------------------Plnenie:
Príprava rozpočtu na rok 2018 prebiehala v
zmysle schváleného harmonogramu, rozpočet
bol schválený.

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
a) súhlasí
s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok vymáhaných v exekučných
konaniach EX 577/2012 a EX 671/2012 (povinná
p. Renáta Polláková) a EX 34/2006, EX 455/2007
a EX 576/2012 (povinná p. Mária Čaranová)...
b) schvaľuje
návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške
istiny 3 808,30 EUR s príslušenstvom (povinná p.
splnené
Renáta Polláková) a pohľadávky vo výške istiny 2
391,72 EUR
s príslušenstvom
(povinná p. Mária Čaranová) ...
---------------------------------------------------Plnenie:
Návrhy na zastavenie 5 exekúcií boli doručené
príslušným súdnym exekútorom. Pohľadávky
evidované v účtovníctve mestskej časti BratislavaRača boli odpísané.
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3.10.2017

3.10.2017

8

9

Návrh Dodatok č. 5 k
zriaďovacej listine
Materskej školy ul. Pri
Šajbách 14, Bratislava
vydanej pod č. OŠMaTK
2002/000262-00081 zo dňa
14.03.2002

Návrh na odpredaj
nebytového priestoru –
garáže Karpatské námestie
7-10A, parc. č. 2875/42
doterajšiemu nájomcovi v
zmysle § 16 ods. 3 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve
bytov a nebytových
priestorov v znení
neskorších predpisov

UZN
343/03/10/17/P

UZN
344/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy
Pri Šajbách 14, Bratislava vydanej pod
č. OŠMaTK 2002/000262-00081 zo dňa
14.03.2002 v predloženom znení.
------------------------------------------------Plnenie:
Dodatok po podpise bol odovzdaný do spisu
riaditeľke MŠ k ďalším potrebným úkonom,
31.01.2018 bolo doručené potvrdenie o zmene v
popisnom čísle školského zariadenia.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod nebytového priestoru č. 2 – 920 - garáž, v
bytovom dome na Karpatskom námestí 7, 8, 9,
10, 10A, so súpisným číslom 7770, parc. č.
2875/42, podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku 1571/491985,
zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú
Rača v prospech p. Eriky Bednárovej, Karpatské
námestie 8, 831 06 Bratislava, za cenu 4.500,- €
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a § 16 ods. 3 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov za týchto
podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.01.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 31.01.2018, toto uznesenie stratí platnosť.
---------------------------------------------------Plnenie:
Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými
stranami a zverejnená pod č. ISS 12/2018 zo dňa
29.1.2018

splnené

splnené
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3.10.2017

3.10.2017

3.10.2017
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12

13

14

Návrh na prenájom
nebytového priestoru č. 5 v
bytovom dome na
Cyprichovej 18 v k.ú. Rača,
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

Návrh na vymenovanie
člena do Dozornej rady
spoločnosti Media Rača,
spol. s r.o.

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 v
znení VZN č. 7/2017 - oblasť
životné prostredie

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 v
znení VZN č. 7/2017 oblasť sociálne veci

UZN
345/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
nájom nebytového priestoru č. 5 v suteréne
bytového domu so súp. č. 2475 v k.ú. Rača na
Cyprichovej 2-18, o výmere 140,92 m2, v
prospech občianskeho združenia Argyll, Plickova
11, 831 06 Bratislava, IČO: 42353459, 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
využitia priestorov ako skladu dobového
vybavenia, nakoľko občianske združenie sa
zaoberá popularizáciou histórie, za podmienok:
- cena: 51,- € rok/predmet nájmu
- úhrada prevádzkových nákladov
- doba prenájmu: neurčitá.
---------------------------------------------------Plnenie:
Nájomná zmluva bola podpísaná oboma
zmluvnými stranami a zverejnená pod č. ISS
416/2017 zo dňa 27.12.2017

splnené

UZN
346/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
vymenúva
za člena Dozornej rady spoločnosti Media Rača,
spol. s r.o. poslankyňu p. Dagmar Gelingerovú.
---------------------------------------------------Plnenie:
za člena Dozornej rady spoločnosti Media Rača
bola vymenovaná poslankyňa p. Dagmar
Gelingerová.

splnené

UZN
347/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bratislava-Rača
vo výške
1 500,00 €
- Vlastníci bytov bytového domu na Závadskej
ul. č. 18
(v zastúpení správcom BYTOSPRÁVA, s.r.o.)
vo výške
3 000,00 €
- SRRZ-RZ pri Materskej škole (MŠ Barónka 17)
vo výške
1 500,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené

UZN
348/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO BratislavaRača
600,00 €
Ranná starostlivosť, n.o.
1.550,00 €
Krasňanko, o.z.
600,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené
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16
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Návrh na schválenie dotácie
v zmysle VZN č. 3/2016 v
znení VZN č. 7/2017 - oblasť
školstvo

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016 v
znení VZN č. 7/2017 - oblasť
kultúra

Návrh na schválenie dotácií
v zmysle VZN č. 3/2016
v znení VZN č. 7/2017 oblasť šport

UZN
349/03/10/17/P

UZN
350/03/10/17/P

UZN
351/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotáciu pre SRRS-RZ pri Materskej škole, o.z.
(Cyprichova 74) vo výške 350,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohoda o poskytnutí dotácie bola podpísaná
zmluvnými stranami, zverejnená na webovej
stránke MČ Bratislava - Rača a žiadateľovi
poskytnutá.
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
- Asociácia pre mládež, vedu a techniku –
AMAVET vo výške 400,00 €
- Priatelia Rače OZ (plastika „Veterníky“) vo
výške
500,00 €
- Priatelia Rače OZ ( antigrafiti náter) vo výške
400,00 €
- Ateliér Šikula vo výške
350,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
dotácie pre nasledovné organizácie:
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške 2.000,00 €
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške
1.000,00 €
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške
800,00 €
- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
900,00 €
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške 1.500,00 €
- Šachový klub Krasňany, o.z. – vo výške
950,00 €
--------------------------------------Plnenie:
Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané
oboma zmluvnými stranami, zverejnené na
webovej stránke MČ Bratislava - Rača a
žiadateľom poskytnuté.

splnené

splnené

splnené
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Návrh na pridelenie
obecného nájomného bytu

Návrh na výmenu obecného
nájomného bytu

Upravený Návrh zadania
pre spracovanie
urbanistickej štúdie „Nový
záhon Bratislava-Rača“,
august 2017

UZN
352/03/10/17/P

UZN
353/03/10/17/P

UZN
354/03/10/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie 2 - izbového obecného nájomného
bytu č. 4 na Hubeného 28 v Bratislave o rozlohe
52,94 m2 na dobu určitú 1 rok od 01.11.2017 do
31.10.2018 žiadateľovi:
a) s najvyšším počtom bodov:
p. Gabriele Mikulkovej s počtom bodov 136
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu
žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje
byt do nájmu druhému žiadateľovi v poradí:
p. Aquartii Elsie Kindji s počtom bodov 135.
---------------------------------------------------Plnenie:
Podpísanie nájomnej zmluvy sa neuskutočnilo z
dôvodu, že obidve žiadateľky o nájomný byt,
napriek predbežnému súhlasu, nájom bytu
odmietli.

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
výmenu bytu:
a) 1-izbového bytu č. 42 na Závadskej 20 v
Bratislave o rozlohe 37,99 m2, v nájme p. Ingrid
Humlovej,
za
b) 3-izbový byt č. 6 na Mudrochovej 13 v
Bratislave o rozlohe 66,49 m2, v nájme p.
Eduarda Imriška.
---------------------------------------------------Plnenie:
Výmena obecných nájomných bytov sa
uskutočnila, nájomné zmluvy sú zverejnené na
webovej stránke. Zmluva č. ISS 392/2017, zo dňa
05.12.2017.
Zmluva č. ISS 399/2017, zo dňa 06.12.2017.

MZ MČ Bratislava-Rača
súhlasí
s „Návrhom zadania pre spracovanie
urbanistickej štúdie „Nový záhon BratislavaRača“, august 2017 a s overením zmeny
funkčného využitia pôvodného výrobného areálu
spoločnosti AB Kozmetika, stanoveného v
územnom pláne mesta, z funkčného využitia
priemyselná výroba (č. funkcie 301) na funkčné
využitie viacpodlažná zástavba obytného územia
(č. funkcie 101) - rozvojové územie s kódom
intenzity využitia územia F a zmiešané územie
bývania a občianskej vybavenosti (č. funkcie 501)
- rozvojové územie s kódom miery využitia
územia F s podmienkami: .......
---------------------------------------------------Plnenie:
Výpis uznesenia zo zasadnutia MZ bol odovzdaný
obstarávateľovi urbanistickej štúdie.

stratilo
platnosť

splnené

splnené
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Návrh na vymenovanie
nového člena – odborníka z
radov obyvateľov do
Komisie sociálnej a bytovej
MZ MČ Bratislava-Rača

Voľba člena Miestnej rady
MZ MČ Bratislava-Rača

Návrh na prevod pozemkov
parc. č. 674/46, 49, 50, 56,
145, 146, 208, 209, 210,
213, 240, 242 a 1025/12
v k.ú. Rača, v zmysle § 9a
ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

Návrh na prevod pozemkov
parc. č. 724/2 a 4, 728/15,
47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača
na ulici Pri vinohradoch, ako
prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov
MZ MČ Bratislava–Rača

UZN
355/03/10/17/P

UZN
362/12/12/17/P

UZN
366/12/12/17/P

UZN
368/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
doplnenie nového člena – odborníka z radov
obyvateľov do Komisie sociálnej a bytovej –
Mgr. Editu Sabóovú.
---------------------------------------------------Plnenie:
Menovaná odborníčka z radov obyvateľov začala
pracovať v príslušnej komisii.

Voľba člena Miestnej rady MZ MČ BratislavaRača
MZ MČ Bratislava-Rača
volí vo verejnom hlasovaní za člena Miestnej
rady: Mgr. Moniku Luknárovú
---------------------------------------------------Plnenie:
Monika Luknárová sa zúčastňuje zasadnutí
Miestnej rady, t.j. prijala a vykonáva zvolené
členstvo

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
poslanecký návrh v časti uznesenia v znení:
- vypustenie parcely č. 674/240, výmera 7 m2 z
návrhu uznesenia
UZN 366/12/12/17/P
MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
a) prevod pozemkov registra „C“ KN...
---------------------------------------------------Plnenie:
Parcela č. 674/240 o výmere 7m2 bola v zmysle
schváleného uznesenia vypustená.

MZ MČ Bratislava-Rača
prijalo II. 1. variant, t.j. neschvaľuje
odpredaj pozemkov registra „C“ KN 724/2,
724/4, 728/48 o celkovej výmere 595 m2, v
prospech žiadateľa Villa Vino Rača, a.s., Pri
vinohradoch 2, 831 06 Bratislava, IČO:
00190268, za cenu 210,- €/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov.
---------------------------------------------------Plnenie:
Uznesenie o neschválení prevodu nehnuteľnosti
bolo zaslané žiadateľovi listom zo dňa
08.01.2018

splnené

splnené

splnené

splnené
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Návrh na prevod
nehnuteľného majetku,
pozemku registra „C“ KN
parc. č. 17374/76 a podielu
1/24 na pozemku registra
„C“ KN parc. č. 17374/108,
k.ú. Rača v zmysle § 9a ods.
8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších
predpisov

Návrh na odpredaj
nebytového priestoru –
garáže na Karpatskom
námestí 7, 8, 9, 10, 10A,
parc. č. 2875/42
doterajšiemu nájomcovi
v zmysle § 16 ods. 3 zákona
č. 182/1993 Z. z. o
vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov
v súlade s § 9a ods. 8 písm.
a) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
369/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku, pozemku
registra „C“ KN parc. č. 17374/76 o výmere 17
m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača
a podiel
1/24 na pozemku registra „C“ KN parc. č.
17374/108, druh pozemku Ostatné plochy, o
celkovej výmere 402 m2, zapísaný na LV č. 9801
pre k.ú. Rača, v prospech žiadateľa Ing. Peter
Fico s manželkou Oľgou Ficovou, obaja bytom
Pernecká 15, 841 04 Bratislava, za cenu 3 160,00
€, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za týchto podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 28.02.2018, toto uznesenie stratí platnosť.
---------------------------------------------------Plnenie:
Zaslaný návrh zmluvy. Termín plnenia uznesenia
trvá.

v plnení

UZN
370/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod nebytového priestoru č. 2 – 903 o
výmere 15,96 m2 v bytovom dome na
Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A, súpisné
číslo 7770, parc. č. 2875/42, podiel priestoru na
spoločných častiach a zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku 1596/491985,
zapísanom na LV č. 4593, vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre k.ú
Rača v prospech Slovenská republika –
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za cenu 4.500,- €,
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a § 16 ods.3 zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov za týchto
podmienok:
- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018,
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy.
V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná
do 28.02.2018, toto uznesenie stratí platnosť.
---------------------------------------------------Plnenie:
Momentálne prebieha pripomienkovanie zmluvy
zmluvnými stranami. Termín plnenia uznesenia
trvá.

v plnení
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12.12.2017

13

Návrh rozpočtu Mestskej
časti Bratislava-Rača na rok
2018 a obdobie 2019 –
2020
Stanovisko miestnej
kontrolórky

UZN
371/12/12/17/P

Pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Michala
Drotována na zmenu rozpočtu na rok 2018
Presun položiek v rámci bežných výdavkov
2.2.2 Prezentačné médiá/Média Rača
- 21 000,- €
10.7 Grantová podpora kultúrnych telies
+ 5 000,- €
11.6 Granty na podporu komunitného života
+ 5 000,- €
13.10 Dotácie organizáciám poskytujúcim
sociálne služby
+ 11 000,- €
---------------------------------------------------Plnenie:
Predmetný pozmeňovací návrh bol zapracovaný
do rozpočtu MČ Bratislava-Rača

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
a/ berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok
2018 a obdobie 2019 – 2020
b/ schvaľuje
rozpočet Mestskej časti Bratislava-Rača na rok
2018, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je
13,254.845.- €
c/ berie na vedomie
návrh rozpočtu na obdobie 2019 – 2020

77
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Návrh rozpočtu Mestskej
časti Bratislava-Rača na rok
2018 a obdobie 2019 –
2020
Stanovisko miestnej
kontrolórky

UZN
372/12/12/17/P

d/ schvaľuje hlavné investičné akcie hradené z
kapitálových výdavkov pre rok 2018 nasledovne:
• prestavba budovy na Novohorskej ul. na
materskú školu
• rekonštrukcia budovy strediska čistoty na
Rustaveliho ul.
• rekonštrukcia budovy so zateplením
zdravotného strediska na Tbiliskej ul.
• rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Tbiliská
ul. v rozsahu bežecký ovál a veľké futbalové
ihrisko
• rekonštrukcia detského ihriska na Hubeného
ul.
• rekonštrukcia ulíc Popolná, Stratená resp.
alternatíva pod hlavnou cestou.
---------------------------------------------------Plnenie:
Schválené investičné akcie sa budú postupne
napĺňať v zmysle schváleného Návrhu rozpočtu
MČ Bratislava-Rača na rok 2018 a obdobie 20192020, rozpočet bol zverejnený na webovej
stránke MČ a zavedený do informačného

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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Návrh na zmenu právnej
formy nájomcu v
zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 v Bratislave-Rači,
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 MUDr. Ľudmila Jarábková

Návrh na predčasné
ukončenie prenájmu
nebytových priestorov v
Zdravotnom stredisku
Tbiliská 6 – MUDr. Milota
Mádelová

UZN
373/12/12/17/P

UZN
374/12/12/17/P

zmenu v osobe nájomcu nebytových priestorov
na 2. poschodí Zdravotného strediska Tbiliská 6 o
celkovej výmere 44,48 m2 z MUDr. Ľudmila
Jarábková na 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06
Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu poskytovania
lekárskej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo.
Ostatné podmienky zmluvy zostávajú
nezmenené.
---------------------------------------------------Plnenie:
Dodatok k zmluve o nájme bol podpísaný oboma
zmluvnými stranami a zverejnený pod č. ISS
417/2017 zo dňa 27.12.2017

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predčasné ukončenie prenájmu nebytových
priestorov o výmere 61,14 m2 na prízemí
budovy Zdravotného strediska Tbiliská 6 pre
MUDr. Milotu Mádelovú, Fedinova 3/A, 851 01
Bratislava, počas doby trvania nájmu
uzatvoreného na dobu určitú v zmysle Zmluvy o
nájme nebytových priestorov č. 15/2008 zo dňa
30.01.2008 v znení dodatkov, 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, nakoľko doba nájmu
bola v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schválená na zasadnutí MZ dňa
28.10.2014, uznesením UZN 473/28/10/14/P, z
dôvodu ukončenia činnosti ambulancie počas
doby trvania nájmu dohodnutého na dobu
určitú.
---------------------------------------------------Plnenie:
Priestory boli nájomcom odovzdané dňa
21.12.2017.

splnené

splnené

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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16

Návrh na prenájom
nebytových priestorov v
Zdravotnom stredisku
Tbiliská 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 – Deti
a dorast s.r.o.

UZN
375/12/12/17/P

prenájom nebytových priestorov č.m. 152, 153,
154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2 v
Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači
pre Deti a dorast s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24,
851 01 Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu rozšírenia kapacít ambulancie pre deti a
dorast a zachovania kontinuity poskytovania
zdravotnej starostlivosti o najmenších a mladých
obyvateľov MČ, za týchto podmienok:
- cena nájmu nebytových priestorov o výmere
41,14 m2 je 52 €/m2/rok, spoločných priestorov
o výmere 20 m2 je 40 €/m2/rok
- úhrada prevádzkových nákladov spojených s
prenájmom
- nájom na dobu určitú do 31.12.2022.
---------------------------------------------------Plnenie:
Aktuálne prebieha vzájomné pripomienkovanie
zmluvy

v plnení

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
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Návrh na prenájom
predajného stánku č. 4 v
Račianskej tržnici, 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

UZN
376/12/12/17/P

prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej
tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači pre
Miroslav Pustaj – FEMI, so sídlom P. J. Šafárika
13/2, 971 01 Prievidza, IČO: 404 253 63, v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu zachovania kontinuity
predaja tradičných pekárenských výrobkov v
tejto lokalite za nasledovných podmienok:
- nájomné: v zmysle aktuálneho cenového
výmeru
- doba nájmu: neurčitá.
---------------------------------------------------Plnenie:
Nájomná zmluva bola podpísaná oboma
zmluvnými stranami a zverejnená pod č.
414/2017 zo dňa 21.12.2017

splnené
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18

19

Návrh na zmenu nájomcu
pozemku registra C KN
parc. č. 17115/932 a
podielu 1/24 pozemku
registra C KN parc. č.
17115/924 – „záhrady
Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača

Návrh na zmenu predmetu
podnájmu nebytových
priestorov v dome služieb
na Dopravnej ulici č. 57 v
Bratislave-Rači, 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

UZN
377/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/932 o
výmere 214 m2 a podielu 1/24 na pozemku parc.
č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2 z
pôvodného nájomcu Ing. Daniela Šlachtová, rod.
Trnovcová, PhD., bytom Ľubovnianska 4, 851 07
Bratislava pre Adrianu Erbenovú, bytom
Krásnohorská 1, 851 07 Bratislava, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako
prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu
vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k ich
užívaniu, za týchto podmienok:
- cenu nájmu 0,50 €/m2/rok.
- doba nájmu určitá do 31.07.2022
- účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia
- bez možnosti realizovať inú výstavbu než
drobnú stavbu do 25 m2 .
---------------------------------------------------Plnenie:
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu č. ISS
413/2017 zo dňa 21.12.2017 a Zmluva o nájme
č. ISS 415/2017 zo dňa 27.12.2017

splnené

UZN
378/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
podnájom nebytových priestorov s výmerou
32,28 m2 + podiel na spoločnej chodbe 7,20 m2
v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57 pre Mgr.
Mareka Tunegu, bytom Svätoplukova 8, 960 01
Zvolen, IČO: 50 087 983, 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 za účelom výroby
kožených a kožušinových výrobkov, výroby obuvi
a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej
obuvi, za týchto podmienok:
- cena 30 €/m2/rok za nebytové priestory a 20
€/m2/rok spoločná chodba
- výmera nebytových priestorov (predmet
podnájmu) 32,28 m2
- doba určitá do 30.04.2021.
---------------------------------------------------Plnenie:
Zmluva o podnájme č. ISS 1/2018 zo dňa
03.01.2018

splnené
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Návrh na pridelenie
obecného nájomného bytu

Návrh na udelenie súhlasu k
vráteniu nehnuteľnosti
zverenej do správy
Mestskej časti BratislavaRača, nájomného bytu č. 15
na Cyprichovej ul. 92

Návrh na predaj kolesového
traktora Zetor 5211, EČ:
BA - 403AA

UZN
379/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
pridelenie 2-izbového obecného nájomného
bytu č. 4 na Hubeného 28 v Bratislave o rozlohe
52,94 m2 na dobu určitú 1 rok od 15.01.2018 do
14.01.2019
a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:
Jozefovi Bielikovi s počtom bodov 140
b) v prípade odmietnutia prideleného bytu
žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje
byt druhému žiadateľovi v poradí:
Ivanovi Didimu, ml. s počtom bodov 139
c) v prípade odmietnutia prideleného bytu
žiadateľom uvedeným v písmene a) a b) sa byt
prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí:
Michaele Benčičovej s počtom bodov 137
d) v prípade odmietnutia prideleného bytu
žiadateľom uvedeným v písmene a), b) a c) sa
byt prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí
Eve Čavošovej s počtom bodov 117
---------------------------------------------------Plnenie:
Nájomná zmluva podpísaná so žiadateľom,
pánom Bielikom a zverejnená pod č. ISS 2/2018
zo dňa 08.01.2018

UZN
380/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
vrátenie nehnuteľnosti zverenej do správy
Mestskej časti Bratislava-Rača, nájomného 2izbového bytu č. 15 na Cyprichovej ul. 92, o
rozlohe 52,71 m², do priamej správy hlavného
mesta SR Bratislavy za účelom jeho pridelenia p.
Ľudmile Bučekovej, t. č. bytom Plickova 9,
Bratislava. V prípade, že do 30.09.2018 byt
v plnení
nebude pridelený p. Ľudmile Bučekovej, tento
súhlas stráca platnosť.
--------------------------------------------Plnenie:
MČ listom pod č. 1125/1136/2018/SO-Fra zo
dňa 17.01.2018 zaslala informáciu na Magistrát
hl. m. SR Bratislava, Komisia sociálnych vecí,
zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ odporúča
pridelenie bytu p. Bučekovej.

UZN
381/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
predaj kolesového traktora Zetor 5211, EČ: BA403AA verejnou obchodnou súťažou formou
elektronickej aukcie za najvyššiu ponuku, s
minimálnou cenou stanovenou znaleckým
posudkom.
-- nesplnené
-------------------------------Plnenie:
Vyhlásená verejná obchodná súťaž zo dňa
15.01.2018 bola zrušená, nakoľko sa do súťaže
neprihlásil žiadny navrhovateľ, súťaž bude
opakovaná .

splnené
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Návrh plánu kontrolnej
činnosti miestnej
kontrolórky na I. polrok
2018
MZ MČ Bratislava-Rača

Správa o výsledku kontroly
používania a spôsobu
využitia motorových
vozidiel
v majetku Mestskej časti
Bratislava-Rača za rok 2015,
2016

UZN
382/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
Mestskej časti Bratislava -Rača na I. polrok 2018
II. poveruje
- miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť
v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2018,
- vykonať kontrolu rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách
22A
III. berie na vedomie
skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly
hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100
v Mestskej časti Bratislava-Rača ako bod č. 4 zo
schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej
kontrolórky na II. polrok 2017 uznesením MZ MČ
Bratislava-Rača
č. 311/23/05/17/P zo dňa
23.05.2017 bude predložená MZ MČ BratislavaRača v I. polroku 2018.
---------------------------------------------------Plnenie:
Kontroly MK budú prebiehať na základe
schváleného plánu kontrolnej činnosti

v plnení

UZN
385/12/12/17/P

Pozmeňovací návrh poslanca Ing. Róberta
Pajdlhausera:
MZ MČ Bratislava-Rača žiada starostu Mgr. Petra
Pilinského nechať vypracovať koncepciu zimnej a
letnej údržby Rače (ciest, chodníkov trávnatých
plôch parkov) do 31.3.2018 a obnovy techniky
odd. čistoty. Predložiť koncepciu na schválenie
MZ MČ Bratislava-Rača. Do schválenia koncepcie
preukázať prípadnú potrebu zazmluvnenia
externého dodávateľa služieb.
---------------------------------------------------Plnenie:
Termín plnenia uznesenia trvá.

v plnení

UZN
386/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a) berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly používania a spôsobu
využitia motorových vozidiel
v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok
2015, 2016.
b) žiada
starostu Mgr. Petra Pilinského nechať
vypracovať koncepciu zimnej a letnej údržby
Rače (ciest, chodníkov trávnatých plôch parkov)
do 31.3.2018 a obnovy techniky odd. čistoty.
Predložiť koncepciu na schválenie MZ MČ
Bratislava-Rača. Do schválenia koncepcie
preukázať prípadnú potrebu zazmluvnenia
externého dodávateľa služieb.
---------------------------------------------------Plnenie:
Termín plnenia uznesenia pod písm.b) trvá

v plnení
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Návrh plánu sobášnych dní
v roku 2018 na Matričnom
úrade MČ Bratislava-Rača

28

Návrh plánu zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva a
Miestnej rady mestskej
časti
Bratislava-Rača na rok
2018
Návrh termínov
stretnutí poslancov
Miestneho zastupiteľstva s
obyvateľmi mestskej časti

29

Návrh Dodatku č. 1 k
Poriadku odmeňovania
poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej
časti Bratislava-Rača a
členov stálych komisií
Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti BratislavaRača

8

Návrh na prevod pozemkov
parc.č.
674/46,49,50,56,145,146,2
08,209,210,213,240,242 a
1025/12 v k.ú. Rača, v
zmysle §9a ods. 8 písm.b)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

UZN
387/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
sobášne dni v roku 2018 na Matričnom úrade
MČ Bratislava-Rača nasledovne:...
---------------------------------------------------Plnenie:
Plán termínov sobášov na rok 2018 je v platnosti
a je zverejnený na webovom sídle MČ BratislavaRača.

splnené

UZN
388/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
a) schvaľuje
plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a
Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na
rok 2018
b) berie na vedomie
plán stretnutí poslancov miestneho
zastupiteľstva s obyvateľmi Mestskej časti
Bratislava-Rača na rok 2018.
---------------------------------------------------Plnenie:
Plán zasadnutí Miestnej rady, Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a
termíny stretnutí poslancov s obyvateľmi na rok
2018 sú v platnosti a zverejnené na webovom
sídle MČ Bratislava-Rača.

splnené

UZN
389/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
Dodatok č.1 k Poriadku odmeňovania poslancov
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača a členov stálych komisií
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava-Rača.
---------------------------------------------------Plnenie:
Dodatok č.1 uznesením č. 389/12/12/17/P
nadobudol platnosť 01.01.2018.

splnené

UZN
367/12/12/17/P

MZ MČ Bratislava-Rača
schvaľuje
prevod pozemkov registra "C" KN ............ V k.ú.
Rača za cenu 230,04 €/m2 v prospech
INTERCOM Development, s.r.o. v zmysle §9a
ods. 8 písm.b) zákona zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z
dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod
stavbami za podmienok:
splnené
- kúpna zmluva bude podpísaná do 28.02.2018
- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od
podpisu zmluvy - kupujúci predmet kúpy
bezodkladne prevedie do vlastníctva vlastníkov
bytov a nebytových priestorov
------------------------------------Plnenie:
Odsúhlasená kúpna zmluva bola zaslaná druhej
strane na podpis

