
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 12.05.2020 

 

 

 

Informácia o kontrole plnenia uznesení  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladateľ : Materiál obsahuje : 

 

JUDr. Jana Bezáková  1. Návrh uznesenia MZ MČ 

miestna kontrolórka                                                                 Bratislava-Rača 

 2. Dôvodová správa 

 3. Materiál 

  

                                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              

Zodpovedný : 

 

JUDr. Jana Bezáková 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

Spracovateľ : 

 

JUDr. Jana Bezáková 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

 

 

máj 2020 



 

2 

 

1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

A. berie na vedomie 

 

 

Informáciu o kontrole plnenia uznesení. 

 

 

 

B. konštatuje, že 

 

1. uznesenia č. 190/11/02/20/P, 192/11/02/20/P, 194/11/02/20/P, 195/11/02/20/P, 

196/11/02/20/P, 198/11/02/20/P, 205/31/03/20/P, 206/31/03/20P, 208/31/03/20/P, 

209/31/03/20/P, 210/31/03/20/P, 211/31/03/20/P, 212/31/03/20/P, 213/31/03/20/P 

sú splnené 

 

2. uznesenia č. 199/11/02/20/P, 207/31/03/20/P  sú v plnení 
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2. Dôvodová správa 

 

Z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a opatrení s tým 

súvisiacimi sa program rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 31.03.2020 zúžil len o nevyhnutné body pre potreby fungovania mestskej časti 

Bratislava-Rača s tým, že Informácia o kontrole plnenia uznesení z Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava-Rača zo dňa 11.02.2020 bude predložená spolu s Informáciou o kontrole 

plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, ktoré boli prijaté na jeho 

rokovaní dňa 31.03.2020.  
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3. Materiál 
 

 

INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ 

 

 

I. SPLNENÉ UZNESENIA 
 

 

 UZN 190/11/02/20/P 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača 

UZN 136/05/11/19/P 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača 

 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača č. UZN 

136/05/11/19/ zo dňa  05.11.2019 v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača schvaľuje  

pridelenie dvoch bytových jednotiek v ubytovni na Kadnárovej č. 94 pre OZ Vagus“  

a. 1–izbový byt na prízemí, 

b. 3-izbový byt (4 lôžka) na druhom poschodí, 

za týchto podmienok:  

a) obdobie od decembra 2019 na dobu neurčitú, 

b) cena za ubytovanie bude:  

- 3,75€/deň/osoba v 1 lôžkovej izbe 

- 3,65€/deň/osoba v 2 lôžkovej izbe 

c) na účely ukončenia bezdomovectva.“; 

 

takto:  

1. v písm. a. sa vypúšťajú slová „na prízemí“, 

2. písm. b. znie: „b. 5-izbový byt,“, 

3. v odseku „za týchto podmienok:“ písm. b) znie: „b) cena za ubytovanie: v zmysle aktuálne 

platného sadzobníka poplatkov,“. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmeny boli vzaté na vedomie a následne upravené v zmluve s OZ Vagus. 

 

 UZN 192/11/02/20/P 

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, výška 

príjmov rozpočtu je 14.572.809,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 14.572.809,- Eur.   

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovej stránke mestskej 

časti Bratislava-Rača a zavedený do informačného systému. 
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 UZN 194/11/02/20/P 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  

č. ..../2020 o nájme bytov 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o nájme bytov 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nájme bytov bolo zverejnené na webovom 

sídle mestskej časti Bratislava-Rača a účinné od 01.03.2020. 

 

 UZN 195/11/02/20/P 

Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu č. 42 na ulici Závadská 20 v Bratislave 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

pridelenie obecného nájomného bytu č.  42, 1-izbový  o rozlohe 37,99 m², vchod: Závadská 

20, Bratislava, na 8. poschodí bytového domu, súpisné číslo 7620, postaveného na pozemku 

parc. KN registra „C“ parcela č. 475/36 zapísaného na liste vlastníctva č. 54711, na dobu 

určitú                1 rok od 10.03.2020 do 09.03.2021 vrátane: 

 

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: 

Kittlerovej Michaele             s počtom bodov 

100 

 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene a) sa prideľuje 

byt druhému žiadateľovi v poradí: 

Šprinzovej Karin             s počtom 

bodov  100 

 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a) a b) sa 

prideľuje byt tretiemu žiadateľovi v poradí 

Molnárovi Miroslavovi                  s počtom bodov  

91 

 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b) a c)   

sa prideľuje byt štvrtému žiadateľovi v poradí 

Miškolcimu Romanovi           s počtom bodov  

90 

 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c) a d) 

sa prideľuje byt piatemu žiadateľovi v poradí 

Turanskej Lucii            s počtom bodov  

91 

 

f) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), d) 

a e) sa prideľuje byt šiestemu žiadateľovi v poradí 
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Salayovi Jaroslavovi           s počtom bodov  

77 

 

g) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v písmenami a), b), c), 

d), e) a f) sa prideľuje byt siedmemu žiadateľovi v poradí 

Veselskému Vendelínovi           s počtom bodov  

72 

                           
Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 04.03.2020 

a zverejnená na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 04.03.2020 pod 

poradovým číslom 53/2020. 

 

 UZN 196/11/02/20/P                    

Návrh na prenájom predajného stánku č. 3 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 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

prenájom predajného stánku č. 3 v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači z 

MMPI s. r. o., Macharova 11, 851 01 Bratislava, IČO 44 702 809, zast. Petrom Ivičičom, na 

nového nájomcu PIMM s. r. o., Holíčska 3072/40, 851 05 Bratislava, IČO 46 110 640, 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 mliečnych, mäsových výrobkov a 

výrobkov zdravej výživy určených na každodennú spotrebu v tejto lokalite za týchto 

podmienok: 

- cena nájmu: v zmysle aktuálneho cenového výmeru (90,- EUR/mesiac), 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva na nájom predajného stánku č.3 v Račianskej tržnici bola oboma 

zmluvnými stranami podpísaná dňa 25.02.2020 a zverejnená na webovom sídle mestskej 

časti Bratislava-Rača dňa 25.02.2020 pod poradovým číslom 35/2020. 

 

 UZN 198/11/02/20/P 

Návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

pomenovanie ulice nachádzajúcej sa v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača Rinzle na 

parc. č. 1683/131, k.ú. Rača zapísanej na LV č. 8279, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

508m2 názvom „Strapcová“. 
 
 
                              



 

7 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Schválený návrh na pomenovanie ulice v lokalite mestskej časti Bratislava-Rača Rinzle 

bol v zmysle čl. 18 ods. 4 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislava odoslaný 

magistrátu hl. mesta Bratislava. 

 

 UZN 205/31/03/20/P  

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, výška 

príjmov rozpočtu je 15.157.057,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.157.057,- Eur. 

 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača bol zverejnený na webovej stránke mestskej 

časti Bratislava-Rača a zavedený do informačného systému. 

 

 UZN 206/31/03/20/P 

Návrh Smernice č. .../2020, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica starostu mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia mestskej časti 

Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

smernicu starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 , ktorou sa mení a dopĺňa 

Smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2019 o zásadách rozpočtového 

hospodárenia mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 

01.04.2020 do 31.12.2020 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Smernica č.4/2020 je účinná od 01.04.2020 s platnosťou do 31.12.2020 za účelom 

realizácie nevyhnutných operatívnych, dočasných riešení vo vzťahu k vzniknutej situácií 

a zmiernenia následkov pandémie COVID-19 na území mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 UZN 208/31/03/20/P 

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. ......./2020 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

v predloženom znení s účinnosťou od 16. apríla 2020. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení školských obvodov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača bolo zverejnené na 

webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača a účinné od 16.04.2020. 
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 UZN 209/31/03/20/P 

Návrh na predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty 

a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý 

je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, 

katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺženie nájmu nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty 

a Cyprichovej ulice v Bratislave, číslo súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. Číslo 17323/2, ktorá 

je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym 

odborom ako druh stavby – iná budova, o celkovej výmere 155,09 m² doterajšiemu nájomcovi 

firme SWEETREE s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 44 558 139, 

zastúpenej konateľkou Rosamaria Peluffo (ďalej spoločnosť) 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 o 1 rok za cenu 26,- EUR/m²/rok.    

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 12/2009 bol oboma zmluvnými stranami podpísaný 

dňa 19.04.2020 a zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 

30.04.2020 pod poradovým číslom 88/2020. 

 

 UZN 210/31/03/20/P 

Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného 

hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej 

zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

a) rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva 

mestskej časti Bratislava-Rača so spoločnosťou Račianska teplárenská, a.s., Hečkova 5, 831 

05 Bratislava, IČO: 35 86 781 o kotolňu v hasičskej zbrojnici na Detvianskej ul. č. 12 za 

účelom jej rekonštrukcie, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

zabezpečenia prevádzkyschopnosti budovy hasičskej zbrojnice ako aj budovy Miestneho 

úradu Mestskej časti Bratislava-Rača na Kubačovej ul. č. 21 

b) po ukončení nájmu bude zostatková cena predmetnej kotolne vzájomne vysporiadaná 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme tepelného hospodárstva, ktorým sa prenájom 

rozširuje o kotolňu na Detvianskej 12 bol oboma zmluvnými stranami podpísaný dňa 

16.04.2020 a zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 

17.04.2020 pod poradovým číslom 71/2020. 
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 UZN 211/31/03/20/P                           

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní 

finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v predloženom znení. 

                       

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača a účinné od 01.05.2020. 

 

 UZN 212/31/03/20/P 

Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

dotácie za sociálnu oblasť pre nasledovné organizácie:  

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 500,- € 

OZ Stopa Slovensko 600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany 800,- € 

Slovenský zväz invalidov, OZ 800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 330,- € 

OZ Svätého Jozefa 600,- € 

OZ Vagus 700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača 1.100,- € 

Mládež ulice, OZ 1.000,- € 

OZ Odyseus 1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o. 2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o. 2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o. 500,- € 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v SR, OZ, registrovaný sociálny podnik 

bez poskytnutia dotácie 

 

  

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Dohody o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli oboma 

zmluvnými stranami podpísané, zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača pod poradovými číslami 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/2020 a finančné 

prostriedky boli žiadateľom poukázané. Dvaja žiadatelia (ZO JDS Bratislava-Krasňany 

a Slovenský zväz invalidov, OZ) stiahli svoje žiadosti o dotáciu.                     
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 UZN 213/31/03/20/P 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Rača 

číslo UZN 07/10/12/18/P 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača číslo UZN 

07/10/12/18/P zo dňa 10.12.2018 takto:  

„MZ MČ Bratislava-Rača v zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 

predpisov poveruje výkonom funkcie sobášiaceho nasledovných poslancov:  

Doc. Ing. arch. Milan Andraš,  

Mgr. Monika Luknárová,  

JUDr. Marián Vulgan,  

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.,  

Robert Hammer,  

Mgr. Ján Polakovič, 

Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Poverení poslanci výkonom funkcie sobášiaceho sa týmto ujali svojej funkcie 

a vykonávajú a/alebo budú vykonávať predmetnú funkciu počas volebného obdobia. 
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II. UZNESENIA V PLNENÍ 
 

 

 

 UZN 199/11/02/20/P 
Návrh na udelenie ocenenia Račianske srdce za rok 2019 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

udelenie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2019 nasledovným osobám: 

- Ing. Milan Depeš  

- Cyril Sekerka 

- PaedDr. Anna Holováčová  

- Mgr. Miroslav Dudlák, MBA 

- Eva Dekanová 

- Ing. Ján Longa 

 

Ocenenie ,,Račianske srdce“ za rok 2019 bude udeľované na slávnostnom odovzdávaní 

v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Bratislava, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 

2020 o 18,00 hod. 
 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Slávnostné odovzdávanie ocenenia „Račianske srdce“ za rok 2019, ktoré sa malo konať 

dňa 23.3.2020 o 18:00 hod. v Nemeckom kultúrnom dome sa z objektívnych príčin ako 

ochrany pred šírením nákazy koronavírusom prekladá na neskoršie obdobie, o ktorom 

budú ocenení a verejnosť informovaná. 

 

 

 UZN 207/31/03/20/P 

Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Materskej školy, Novohorská 1 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Novohorská 1, 831 06 Bratislava. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Aktuálne prebieha po podpísaní všetkých potrebných dokumentov starostom mestskej 

časti Bratislava-Rača proces zaradenia MŠ Novohorská 1 do siete škôl a pridelenia IČO 

tomuto subjektu.  


