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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. 481/08/02/22/P v časti b), 482/08/02/22/P, 483/08/02/22/P v časti B., 

485/08/02/22/P, 489/08/02/22/P, 492/08/02/22/P v časti a), 493/08/02/22/P v časti a), 

494/08/02/22/P, 495/08/02/22/P, 496/08/02/22/P, 497/08/08/22/P sú splnené. 

 

2. uznesenie č. 488/08/02/22/P, 490/08/02/22/P, 492/08/02/22/P v časti b), 493/08/02/22/P v časti 

b), 500/08/02/22/P v časti b) sú v plnení. 

 

 

C. konštatuje, že 

 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 467/14/12/21/P, 423/29/06/21/P sú 

splnené. 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev č. 471/14/12/21/P, 475/14/12/21/P, 

476/14/12/21/P, 359/30/03/21/P, 361/30/03/21/P, 342/09/02/21/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 08.02.2022 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 481/08/02/22/P 

 

Nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 

a) berie na vedomie 

1. zánik mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača za volebný 

obvod 1 - Rača JUDr. Juraja Madzina v zmysle §25 ods. 2. písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. nastúpenie Ing. Ingrid Vanerkovej ako poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača, druhého náhradníka - kandidáta (keďže prvý náhradník už zaujal funkciu 

poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača), ktorá získala vo voľbách do 

orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.11.2018 druhý najvyšší počet 

platných hlasov (1.358) vo volebnom obvode 1 - Rača. 

 

b) konštatuje, 

1. že Ing. Ingrid Vanerková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača v zmysle §26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 

2. že starosta mestskej časti Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován odovzdal Ing. Ingrid 

Vanerkovej  osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača podľa §192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti b) splnené. 

Poslankyňa Ing. Ingrid Vanerková odo dňa zloženia predpísaného sľubu poslanca 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača začala vykonávať funkciu 

poslanca. 

  

 

• UZN 482/08/02/22/P 

 

Návrh na doplnenie členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

 

1. doplnenie člena Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií pri 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Miladou Dobrotkovou, 

MPH, 

2. doplnenie člena Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy pri 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača pani poslankyňou Ing. Ingrid Vanerkovou. 
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3. doplnenie člena Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Rača pani poslankyňou Ing. Ingrid Vanerkovou, 

 

b) volí 

 

v zmysle Čl. 9 ods. 1 a ods. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača za 

predsedu Mandátovej komisie pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. 

Mariána Vulgana. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Doplnení členovia Komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača 

ako aj schválený predseda Mandátovej komisie p. JUDr. Marián Vulgan sa ujali svojich 

funkcií a zúčastňujú ako aj sa budú zúčastňovať zasadnutí predmetných Komisií. 

 

 

• UZN 483/08/02/22/P 

 

Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníkov v dôsledku zániku členstva 

delegovaných členov za zriaďovateľa v niektorých radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A. berie na vedomie, 

že členstvo JUDr. Juraja Madzina v Rade školy pri MŠ Gelnická 34, v Rade školy pri MŠ Novohorská 

1 a v Rade školy pri ZŠ Tbiliská 4 zaniklo automaticky jeho smrťou 2.1.2022, 

 

B. schvaľuje 

a) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Cyprichova 74,  delegovanej 

zriaďovateľom k dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou časťou 

Bratislava-Rača, 

b) odvolanie Mgr. Beáty Beškovej, členky Rady školy pri MŠ Gelnická 34,  delegovanej 

zriaďovateľom k dátumu 9.2.2022 z dôvodu ukončenia jej pracovného pomeru s Mestskou časťou 

Bratislava-Rača, 

c) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Cyprichova 74 od 10.2.2022, 

d) delegovanie Mgr. Lenky Košáňovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Gelnická 34 od 10.2.2022, 

e) delegovanie Ing. Ingrid Vanerkovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Gelnická 34 od 10.2.2022, 

f) delegovanie PhDr. Michaely Regešovej ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy pri 

Materskej škole, Novohorská 1 od 10.2.2022, 

g) delegovanie Mgr. Petra Samuela Tótha, PhD. ako zástupcu zriaďovateľa za člena Rady školy 

pri Základnej škole, Tbiliská 4 od 10.2.2022. 

   

Plnenie: Uznesenie je v časti B. splnené. 

Delegovaní členovia ako zástupcovia zriaďovateľa za členov Rady školy sa ujali svojich 

funkcií a zúčastňujú ako aj sa budú zúčastňovať zasadnutí jednotlivých Rád škôl. 
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• UZN 485/08/02/22/P 

 

Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača na obdobie 2022 - 2028 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

nadväznosti na § 7, ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 

predpisov 

A) vyhlasuje 

voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na deň 29. marec 2022. 

 

B) určuje 

podmienky na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača nasledovne: 

a) predpoklady na výkon funkcie: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

- bezúhonnosť 

b) zoznam požadovaných dokladov a listín: 

- prihláška na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra 

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - overená kópia 

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku 

osoby, ktorej sa žiadosť týka, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého 

pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 3. štátne občianstvo, 4. pohlavie, 5. meno, 

priezvisko a rodné priezvisko rodičov) 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby 

c) termín a spôsob doručenia prihlášok: 

- prihláška musí byť doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača najneskôr 14. 

marca 2022 do 16:00 hod.; na neskoro podané a neúplné žiadosti sa nebude prihliadať 

- doručenie prihlášky môže byť vykonané poštou na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-

Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

- obálka musí byť označená: ,,Voľba miestneho kontrolóra MČ" NEOTVÁRAŤ 

d) pracovný pomer: 

- je stanovený na plný úväzok v zmysle aktuálne platného Pracovného poriadku Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

C) schvaľuje 

a) zverejnenie oznamu o vyhlásení voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na 

úradnej tabuli mestskej časti Bratislava – Rača a na webovej stránke mestskej časti Bratislava – Rača. 

b) termín nástupu do funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na 01.05.2022. 

c) spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rača: 

- predstavenie kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti v abecednom poradí priamo 

na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

D) zriaďuje 

komisiu pre otvorenie obálok s podanými prihláškami, pre overenie priložených dokladov a príloh a pre 

vyjadrenie, či kandidáti splnili podmienky vyhlásených volieb na funkciu miestneho kontrolóra v tomto 

zložení: 

predseda Ing. Róbert Pajdlhauser 

člen  PhDr. Ján Polakovič 

člen  Ing. Milada Dobrotková, MPH 
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Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Oznámenie o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača s uvedením 

podmienok a spôsobu vykonania voľby bolo zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava-Rača a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača s dátumom konania 

dňa 29.03.2022. 

 

 

• UZN 489/08/02/22/P 

 

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 433/16 zapísaný na LV č. 1, k. ú. Rača, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 433/16, zapísaný na LV č. 1, k.ú. Rača, vo výmere 306 m2, 

pre p. Danu Hauserovú, Pri vinohradoch 334/a, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu prenájmu neupotrebiteľného pozemku žiadateľke, ktorý je potrebné pravidelne udržiavať, 

pričom predmet nájmu susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, za týchto podmienok: 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 306 m2 je nájomné 306,- 

EUR/rok, 

- doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, 

- akékoľvek stavebné úpravy iba s povolením mestskej časti. 

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.03.2022, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 14.03.2022, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 15.03.2022 pod poradovým číslom 

53/2022. 

 

 

• UZN 492/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa 

zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v 

komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej 

školy, Barónka 17 so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná 

školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka 

č. 3, blok C3  
 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, o zaradení nových súčastí materskej školy, po doručení Rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení Elokovaného pracoviska 

Materskej školy Barónka 17 a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ Barónka 17, so sídlom v komplexe 

Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
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Plnenie: Uznesenie je v časti a) splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2022. 

 

 

• UZN 493/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa 

zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri 

Základnej škole Na Pántoch 9 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 

06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom zriaďovacej listiny Základnej školy, ul. Na 

Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava, a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Na Pántoch 9, po doručení 

Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení tejto 

základnej školy a jej súčasti do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti a) splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2022. 

 

 

• UZN 494/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022 o určení 

školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 

časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení školských obvodov 

(spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2022. 

 

 

• UZN 495/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022 o určení 

spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2022, o určení spádových oblastí 

materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.03.2022. 

 

 

• UZN 496/08/02/22/P 

 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu dodatku 

Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

 

s návrhom dodatku Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 33 ods. 1 písm. 

c) a čl. 34 ods. 1 písm. f), vypustenie čl. 33 ods. 1 písm. e) a čl. 34 ods. 1 písm. g), zmena čl. 80 ods. 2 

v predloženom znení. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu 

dodatku Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy bol mestskou časťou Bratislava-Rača 

zasielaný dňa 15.02.2022 s prevzatím na strane Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 

18.02.2022. 

 

 

• UZN 497/08/02/22/P 

 

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu na rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 25.154.887,- Eur a výška 

výdavkov rozpočtu je 25.154.887,- Eur. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača a zavedený do informačného systému. 
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II. UZNESENIA V PLNENÍ 

 

 

• UZN 488/08/02/22/P 

 

Návrh na schválenie odpustenia nájmu vo výške 50% z nájomného (v zmysle zákona č. 349/2020 

Z. z.) za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie tým žiadateľom, ktorí mali sťažené 

užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného za obdobie sťaženého užívania počas 3. vlny pandémie 

tým žiadateľom, ktorí mali sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo lehotu na podanie žiadostí žiadateľov, ktorí mali 

sťažené užívanie v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu z pôvodného termínu do 

28.02.2022 na termín do 30.04.2022. V súčasnosti lehota na podávanie predmetných 

žiadostí trvá. 

 

 

• UZN 490/08/02/22/P 

 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného 

regionálneho operačného programu 

12.1. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu 

Vytvorenie parku Strelkova v rámci podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 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, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

22.451,99 EUR (slovom: dvadsaťdvatisíc  štyristopäťdesiatjeden eur a deväťdesiatdeväť centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Vytvorenie parku Strelkova v rámci podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti 

Bratislava-Rača“, bol mestskou časťou Bratislava-Rača zasielaný dňa 24.02.2022. Dňa 

17.03.2022 bola doručená požiadavka na doplnenie administratívnych náležitostí. 

V súčasnosti prebieha proces hodnotenia projektu s očakávaným výsledkom v mesiaci 

máj 2022. 
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• UZN 491/08/02/22/P 

 

12.2. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu 

Vytvorenie parku Strelkova v rámci podpory zelenej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača, 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, 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, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

14.727,72 EUR (slovom: štrnásťtisíc sedemstodvadsaťsedem eur a sedemdesiatdva centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 

 

Plnenie: Uznesenie je v procese zrušenia. 

Vyššie uvedené uznesenie č. 491/08/02/22/P je pripravené ako návrh na zrušenie na 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača konaného dňa 

29.03.2022 z dôvodu jeho nenaplnenia, nakoľko v zmysle vyjadrenia vyhlasovateľa výzvy 

Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program MIRRI SR, kedy je 

možné búracie práce považovať za oprávnený výdavok v rámci výzvy, stráca predmetné 

uznesenie opodstatnenie a stáva sa tým nevykonateľným. 

 

 

• UZN 492/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa 

zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v 

komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej 

školy, Barónka 17 so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná 

školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka 

č. 3, blok C3  

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, o zaradení nových súčastí materskej školy, po doručení Rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení Elokovaného pracoviska 

Materskej školy Barónka 17 a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ Barónka 17, so sídlom v komplexe 

Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

 

  Plnenie: Uznesenie je v časti b) v plnení. 

  V súčasnosti mestská časť Bratislava-Rača očakáva kolaudačné konanie, ktoré bude 

  nahrádzať stanoviská Úradu verejného zdravotníctva, Hasičského a záchranného útvaru 

  a Inšpektorátu práce. 
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• UZN 493/08/02/22/P 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.  ......./2022, ktorým sa 

zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v 

komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej 

školy, Barónka 17 so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2022 ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná 

školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17, so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka 

č. 3, blok C3  

 

b) poveruje 

starostu MČ Bratislava-Rača vypracovaním a podpisom dodatku k zriaďovacej listine Materskej školy, 

Barónka 17, 831 06 Bratislava, o zaradení nových súčastí materskej školy, po doručení Rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení Elokovaného pracoviska 

Materskej školy Barónka 17 a Výdajnej školskej jedálne pri MŠ Barónka 17, so sídlom v komplexe 

Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3, do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

 

  Plnenie: Uznesenie je v časti b) v plnení. 

  V súčasnosti mestská časť Bratislava-Rača očakáva posledné stanovisko od Inšpektorátu 

  práce k zaradeniu do Siete škôl a školských zariadení SR; od všetkých ostatných  

  potrebných organizácií už disponuje súhlasnými a podpornými stanoviskami.   

 

 

• UZN 500/08/02/22/P 

 

Správa o činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie 

 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021. 

 

b) vymenúva 

 

Ing. Miloslava Jošta za člena dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., IČO: 35895586, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

 

   Plnenie: Uznesenie je v časti b) v plnení. 

   Vymenovaný Ing. Miloslav Jošt sa stal členom dozornej rady spoločnosti Media 

   Rača, spol. s r. o., kedy je však ešte potrebné vykonať zápis člena v Obchodnom 

   registri SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

 

 

• UZN 467/14/12/21/P 

 

Návrh na pomenovanie novovzniknutých  ulíc v lokalite obytného súboru Rínok Rača v Mestskej 

časti Bratislava – Rača. Návrh na zrušenie bodu 2 Uznesenia UZN 368/04/05/21/P 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

1. ruší bod 2 Uznesenia Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača č. UZN 368/04/05/21/P zo 

dňa 4.5.2021 

 

2. schvaľuje pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite obytného súboru „Rínok Rača“ 

v mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré budú vybudované na parc. č. 1537/4, 1537/95, 

1537/96 CKN, k.ú. Rača, a to: 

 

a) Komunikácia A názvom „ul. Vojtecha Rudroffa“/alt. „Rudroffova ulica“ 

b) Komunikácia B názvom „ul. Františka Kubu“. 

 

  Plnenie: Uznesenie je splnené. 

  Schválený návrh pomenovania ulíc bol dňa 22.12.2021 zasielaný na magistrát Hl. m. 

  Bratislava a bude pripravený ako materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

 

 

• UZN 471/14/12/21/P 

 

Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 256/14, 15, ako prípad hodný OZ. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 256/14 o výmere 166 m2 a parc. č. 256/15 – o výmere 98 

m2, spolu 264 m2, zapísaných na LV č. 1, k.ú. Rača, pre p. Antona Hrdličku, Stolárska 42, 831 06 

Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu prenájmu pozemkov dlhodobému užívateľovi, ktorý dané pozemky dlhodobo 

udržiava a užíva na pestovanie vlastného viniča a záhradkárstvo, ktoré dotvárajú krajinný obraz a 

podporujú vinohradnícku tradíciu mestskej časti a regiónu, za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá 

- výška nájomného: 1,00 EUR/m2/rok, t.j. za predmet nájmu o výmere 264 m2 nájomné 264,- EUR/rok, 

- účel nájmu: záhradkárstvo, pestovanie viniča, 

- výpovedná doba min. 6 mesiacov, právo nájomcu pri skončení nájmu na zber zostávajúcej úrody na 

predmete nájmu do konca príslušného kalendárneho roka. 

 

  Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

  Mestská časť Bratislava-Rača v súčasnosti pripravila návrh Nájomnej zmluvy, druhá 

  zmluvná strana bude v najbližšom období kontaktovaná zo strany mestskej časti  

  Bratislava-Rača a vyzvaná na podpis.  
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• UZN 475/14/12/21/P 

 

Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z IROP 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie projektu 

Podpora cyklistickej dopravy v Mestskej časti Bratislava-Rača, realizovaného v rámci výzvy IROP-

PO7-SC72-2021-74, 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 54.296,80 EUR, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

2.714,84 EUR (slovom: dvetisícsedemstoštrnásť eur a osemdesiatštyri centov), 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 

 

  Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Podpora  

  cyklistickej dopravy v Mestskej časti Bratislava-Rača“ bol podaný dňa 21.12.2021. Dňa 

  17.03.2022 bola mestskej časti Bratislava-Rača doručená žiadosť o doplnenie podkladov 

  k žiadosti. V súčasnej dobe prebieha v poskytnutej lehote jej doplnenie. 

 

 

• UZN 476/14/12/21/P 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2022 

 

II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2022 

 

III. berie na vedomie 

 

skutočnosť, že kontrola bude vykonaná a Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, 

služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných 

prostriedkov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za roky 2019/2020 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti 

miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.423/29/06/21/P zo dňa 

29.06.2021 ako aj Správy o výsledku kontrol plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania a kontrola 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov vynaložených na projektové 

dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018/2019/2020 /2021 – do doby vykonania 

kontroly budú predložené MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2022. 
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  Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

  Schválené kontroly miestnej kontrolórky prebiehajú v zmysle schváleného plánu  

  kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 a budú predkladané na zasadnutiach Miestnych 

  zastupiteľstiev mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

• UZN 423/29/06/21/P 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

III. schvaľuje 

 

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

 

IV. poveruje 

 

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

polrok 2021 

 

V. 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 splnené. 

  Schválené kontroly boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti 

  miestnej kontrolórky a predkladané na rokovania zasadnutí Miestnych zastupiteľstiev 

  mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

• 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 



16 

 

• účel nájmu 

- vytvorenie priestoru pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej 

činnosti, zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravého spôsobu života najmä 

obyvateľov Rače, 

• iné podmienky:  

- právo MČ Bratislava - Rača  

• umiestňovať hracie a športové prvky,  

• vybudovať  volejbalové ihrisko,  

• sprístupniť Park verejnosti,  

• využívať Park aj na aktivity v rámci kultúrnych a spoločenských 

podujatí organizovaných MČ Bratislava – Rača, prípadne iných 

PO/FO 

  Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

  Dňa 16.04.2021 sa uskutočnilo osobné stretnutie zúčastnených strán, kde bol 

  vzájomne dohodnutý ďalší postup vo veci. Následne bola zasielaná žiadosť  

  o prenájom STARZ-u a žiadosť na magistrát hl. m. SR Bratislava o zverenie 

  dotknutých pozemkov do správy. Listom z magistrátu hl. m. SR Bratislavy bolo 

  oznámené, že požiadavka o zverenie predmetného pozemku bude rozpracovaná 

  v zmysle interných predpisov o nakladaní s nehnuteľným majetkom. V súčasnosti 

  je v procese spracovávanie pripomienok druhej zmluvnej strany k návrhu zmluvy 

  mestskou časťou Bratislava-Rača. 

 

 

• 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 Bratislava-

Rača“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi mestskej časti Bratislava-

Rača 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.  
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  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. 

  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 342/09/02/21/P 

 

Informácia o investičnom zámere – športovo rekreačnom areáli Slalomka 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

so zámerom revitalizácie Slalomky a odporúča starostovi rokovať o podmienkach podnájmu 

s predkladateľom štúdie p. Molottom. 

 

  Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

   Pán Molotta bol mestskou časťou Bratislava-Rača požiadaný o doplnenie žiadosti 

  v presnom vymedzení parciel, požadovanej doby nájmu a tiež v predložení  

  základného projektu resp. nákresu, ktorý bude následne zaslaný Hl. mestu SR 

  Bratislava na posúdenie. Do dnešného dňa mestská časť Bratislava-Rača neeviduje 

  žiadne doplnenie takejto žiadosti. 

  V súvislosti s informáciami zaslalo svoje stanovisko Hl. mesto SR Bratislava, 

  podľa ktorého  zámer nie je v súlade s koncepciou rozvoja lesov z roku  2019. 

  V danej koncepcii je v prípade Slalomka uvedené: 

  „Preskúmať možnosť navrátenia plochy do prírodného stavu“. (s. 7 resp. s. 25) 

  materiálu zverejneného na www.lesy.bratislava.sk 

  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 269/14/07/20/P 

 

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budovy ZŠ Plickova. Stanovisko miestnej kontrolórky 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

A) súhlasí 

s rekonštrukciou budovy základnej školy Plickova 9, stavby so súpisným číslom 7471, nachádzajúcej 

sa na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 891/37, stavby telocvične na pozemku parc. č. 891/38 a pozemok 

parc. č. 891/296 tvoriaci obslužný priestor k obom budovám, všetky zapísané na LV č. 1628, pre k.ú. 

Rača za účelom vybudovania základnej školy zriadenej mestskou časťou Bratislava-Rača; 

 

B) žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača zahrnúť do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 

čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na účel podľa časti A) tohto uznesenia vo výške 1.000.000,- 

Eur; 
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C) berie na vedomie 

stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania; 

 

D) schvaľuje 

prijatie úveru ako návratného zdroja financovania určeného na financovanie účelu podľa časti A) tohto 

uznesenia za týchto podmienok: 

 

1. Všeobecné podmienky: 

a) objem úveru: 3.500.000,- Eur, 

b) čerpanie: podľa reálnej potreby čerpania úveru, 

c) odklad splátok istiny: až do úplného vyčerpania úveru, 

d) splácanie istiny: štvrťročne, 

e) zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia, 

f) poplatok za predčasné splatenie úveru, alebo jeho časti: 0,- Eur, 

g) poplatok za nevyužitie objemu poskytnutého úveru: 0,- Eur, 

h) zmena/doplnenie zmluvy z podnetu dlžníka: max. 350,- Eur, 

i) poplatok za administrovanie/správu úveru: 0,- Eur, 

j) poplatok za monitoring úveru: 0,- Eur, 

k) žiadne iné poplatky súvisiace s poskytnutím úveru s výnimkou poplatku za vedenie úverového 

účtu, ktorý bude účtovaný na základe platného sadzobníka poplatkov. 

 

2. Splatnosť úveru 20 rokov s úrokovou sadzbou max. 0,55% p.a.  

 

E) splnomocňuje 

starostu mestskej časti Bratislava-Rača na podpísanie úverovej zmluvy na financovanie účelu podľa 

časti A) tohto uznesenia do 31.10.2020. 

   

  Plnenie: Uznesenie v časti A. je v plnení. 

  V súčasnosti v súvislosti s rekonštrukciou ZŠ Plickova boli vykonané kroky: 

 

- rozdelenie výkazu výmer – časť architektúra a statika na stavebné objekty škola, 

telocvičňa, 

- objednaná dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce uzavretím Zmluvy o dielo 

dňa 27.08.2020, zverejnená pod č. 228/2020 (spol. KONSTRUKT PLUS, s.r.o.), 

- uzavretá zmluva o poskytovaní služieb v zabezpečení verejného obstarávania pre projekt 

„Rekonštrukcia ZŠ Plickova“ dňa 27.09.2020, zverejnená pod č. 244/2020 (spol. APUEN 

AKADÉMIA, s.r.o.), 

- externý projektový manažér na prípravnú časť (spol. KACC, s.r.o.), vystavená obj. č. 

202000479 dňa 23.09.2020 s predmetom komplexného servisu projektového manažéra 

stavby súvisiacej s prípravnou fázou projektu rekonštrukcie základnej školy, 

- schválenie úveru za účelom rekonštrukcie ZŠ Plickova vo výške 3,5 mil. eur. Zmluva o 

úvere č. 1066/CC/20, 

- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ – 

vypracovaná dokumentácia a podaná žiadosť na hodnotenie na Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, 

- dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce ,,Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ 

schválená a zaradená na do zoznamu verejných prác,  

- úprava realizačnej dokumentácie a výkazu výmer pre potreby verejného obstarávania,  

- vyhlásenie verejného obstarávania – 4.12.2020 Európsky vestník, 7.12.2020 Slovenský 

vestník, ktoré v súčasnosti prebieha, 
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- vypracovaná dokumentácia Plán ochrany drevín počas stavebnej činnosti (obj. č.: 

202100124), 

- Zmluva o výkone technického dozoru, (spol. KACC, s.r.o.) zverejnená pod poradovým 

číslom 136/2021, 

- začatie štátneho dozoru 06.05.2021, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

- ukončenie štátneho dozoru 01.06.2021, 

- Zmluva o výkone autorského dozoru  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“ ,  

- 04.08.2021 odovzdanie staveniska a začiatok stavebných prác 

- Dodatok č.1 Rekonštrukcia ZŠ Plickova, práce naviac, strecha:  Vyrovnanie spádových 

plynosilikátových panelov do roviny, zverejnený  dňa 07.10. 2021 pod číslom 289/2021, 

- Dodatok č.2 Rekonštrukcia ZŠ Plickova , zverejnený dňa 26.11.2021 pod číslom 339/2021, 

- December 2021 - Získanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja vo výške 2,85 mil. Eur, 

- v súčasnosti je predmetné uznesenie v plnení a postupne sa napĺňajú jednotlivé kroky. 

 

 

• 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 Bratislava-Rača je stále v rámci platného volebného obdobia na rok 2018-

   2022 v postupnom plnení. 

 

 

 

 

 


