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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. 249/30/06/20/P, 251/30/06/20/P, 254/30/06/20/P, 255/30/06/20/P, 

256/30/06/20/P, 257/30/06/20/P, 258/30/06/20/P v časti 1., 259/30/06/20/P v časti 2., 

260/30/06/20/P, 261/30/06/20/P, 263/30/06/20/P, 264/30/06/20/P, 268/30/06/20/P sú 

splnené 

 

2. uznesenia č. 246/30/06/20/P, 258/30/06/20/P v časti 2., 259/30/06/20/P v časti 1., 

265/30/06/20/P,  269/30/06/20/P sú v plnení 

 

C. konštatuje, že 

 

1. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev: č. 222/12/05/20/P, 

225/12/05/20/P, 226/12/05/20/P, 230/12/05/20/P, 142/05/11/19/P v I. časti, 

157/10/12/19/P sú splnené 

 

2. uznesenia z predchádzajúcich Miestnych zastupiteľstiev: č. 87/18/06/19/P v časti B, F, 

100/18/06/19/P, 142/05/11/19/P v II. časti, 156/10/12/19/P, 175/10/12/19/P, 

199/11/02/20/P sú v plnení 

 

D. konštatuje, že, 

 

sa vypúšťa písm. c) UZN č. 186/29/01/20/P, písm. d) sa označuje ako písm. c) a ostatné 

časti uznesenia ostávajú v platnosti 
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2. Dôvodová správa 

 

Predmetný materiál neobsahuje len uznesenia z predchádzajúceho miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 30.06.2020 a mimoriadneho miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača konaného dňa 14.07.2020 a ich aktuálne plnenie, ale aj stav 

jednotlivých uznesení prijatých na miestnych zastupiteľstvách od 18.06.2019, ktoré v čase 

podania „Informácie o kontrole plnenia uznesení“ boli v stave plnenia. 
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3. Materiál 
 

INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ 

 

 

I. SPLNENÉ UZNESENIA 
 

 

• UZN 249/30/06/20/P 

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ 

Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 04.07.2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 2/2019 

 Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2017 zo 4. júla 2017 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 v predloženom znení 

s účinnosťou od 16. júla 2020. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti 

Bratislava-Rača a účinné od 16.07.2020. 

 

• UZN 251/30/06/20/P 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2019 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2019 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava-Rača za rok 2019 je zverejnený na 

webovom sídle mestskej časti https://www.raca.sk/data/att/10564.pdf, zároveň bolo 

vyhodnotenia dňa 08.07.2020 zasielané Bratislavskému samosprávnemu kraju. 

 

 

• UZN 254/30/06/20/P 

Návrh Štatútu a Ubytovacieho poriadku ubytovne na ul. Kadnárova 94 a 100 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

 

a) Štatút ubytovne Kadnárova 94 a 100 

b) Ubytovací poriadok ubytovne Kadnárova 94 a 100 v predloženom znení 
 

https://www.raca.sk/data/att/10564.pdf
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Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Štatút a Ubytovací poriadok je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-

Rača účinný od 01.07.2020. 

 

• UZN 255/30/06/20/P 

Návrh na odpustenie dlhu Ateliéru Šikula v nebytových priestoroch v dome služieb na 

Dopravnej 57 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

odpustenie nájomného vo výške 1.156,83 EUR za podmienky zaplatenia sumy 366,31 

EUR  ako úhradu prevádzkových nákladov za služby spojené s nájmom 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Suma vo výške 366,31 € bola nájomcom zaplatená dňa 29.06.2020 a následne bola 

pohľadávka vo výške 1.156,83 € odpísaná. 

 

• UZN 256/30/06/20/P 

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. 

č. 57, ako prípad hodný OZ (Goba s.r.o.) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov o výmere 24,86 m2 nachádzajúcich sa v prednom trakte 

budovy domu služieb na Dopravnej ulici č. 57, 831 06 Bratislava-Rača pre Goba s.r.o., sídlo: 

Agátová 3399/5A, Bratislava 841 01, IČO: 47 114 045, 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 podpory malého a stredného podnikania v miestnej komunite za týchto 

podmienok: 

- cena nájmu: 32,- EUR/m2/rok za nebytové priestory 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

- výmera: 24,86 m2 

- doba nájmu: neurčitá 

- účel nájmu: administratívne účely, kancelária a showroom (machové obrazy, dekoračné 

predmety) 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 15.07.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 15.07.2020 pod poradovým číslom 

197/2020. 

 
 

• UZN 257/30/06/20/P 

Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Námestí A. Hlinku 3, ako 

prípad hodný OZ (Terroir Rača) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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schvaľuje 

prenájom nebytových priestorov – miestností č. 119 a 120 o výmere spolu 45,75 m2 na 1. 

poschodí budovy kúrie, na Nám. A. Hlinku č. 3 pre občianske združenie Terroir Rača, Gelnická 

7602/8, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 51727773, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

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

predpisov, z dôvodu vykonávania aktivít na zachovanie kultúry, tradícií historických hodnôt, 

zveľadenia životného prostredia, osobitne k prostrediu a kultúre vinohradov a vinohradníctva v 

mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok 

- úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

- doba nájmu: neurčitá 

- výmera: 45,75 m2 

- účel nájmu: kancelárske, školiace a skladové účely 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 29.07.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 29.07.2020 pod poradovým číslom 

210/2020. 

 

• UZN 258/30/06/20/P 

Žiadosť o odpustenie nájomného - hromadná žiadosť nájomníkov ZS Tbiliská 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

1. schvaľuje odpustenie dlhu z nájomného vo výške nájomného za mesiac apríl 2020 tým 

žiadateľom z oblasti zdravotníctva, na ktorých sa nevzťahuje zákon č. 155/2020 Z. z. 

2. schvaľuje odpustenie dlhu z nájomného vo výške nájomného za celé obdobie „sťaženého 

užívania“ (v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z.) tým žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ 

v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti 1. splnené. 

Žiadateľom z oblasti zdravotníctva, na ktorých sa nevzťahovala zákonná úprava zákona 

č. 155/2020 Z.z. bol za mesiac apríl 2020 odpustený dlh z nájomného formou dopropisu. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti 2. v plnení. 

Žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ bude odpustený dlh z nájomného vo výške 

nájomného za mesiac apríl 2020 po podaní žiadosti v zmysle zákona č. 71/2013 Z.z. v znení 

novely zákona č. 155/2020 Z.z.. 

 

• UZN 259/30/06/20/P 

Zámer na kompenzáciu nájomného majiteľom prevádzok pôsobiacich v priestoroch 

prenajatých mestskou časťou Bratislava-Rača počas obdobia opatrení v súvislosti s 

koronavírusom 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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1. schvaľuje odpustenie dlhu z nájomného vo výške nájomného za celé obdobie „sťaženého 

užívania“ (v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z.) tým žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ v 

zmysle zákona č. 155/2020 Z. z. 

2. schvaľuje odpustenie dlhu z nájomného vo výške nájomného za mesiac apríl 2020 tým 

žiadateľom z oblasti zdravotníctva, na ktorých sa nevzťahuje zákon č. 155/2020 Z. z. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti 1. v plnení. 

Žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ bude odpustený dlh z nájomného vo výške 

nájomného za celé obdobie „sťaženého užívania“ po podaní žiadosti v zmysle zákona č. 

71/2013 Z.z. v znení novely zákona č. 155/2020 Z.z.. 

 

Plnenie: Uznesenie je v časti 2. splnené. 

Žiadateľom z oblasti zdravotníctva, na ktorých sa nevzťahovala zákonná úprava zákona 

č. 155/2020 Z.z. bol za mesiac apríl 2020 odpustený dlh z nájomného formou dopropisu. 

 

• UZN 260/30/06/20/P  

Návrh na prenájom častí pozemkov registra C KN parc. č. 1537/11 a parc. č. 1486/5 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 – Slovnaft BAjk 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

A. 

prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 1537/11, k.ú. Rača o výmere 24 m2 pre Slovnaft 

Mobility Services,  s. r. o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 51 632 187, 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 umiestnenia a prevádzkovania 

cyklostaníc na uvedenenom pozemku v rámci projektu zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk, 

zameraného na alternatívny spôsob dopravy a znižovanie emisií, ktorý žiadateľ prevádzkuje 

v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá 

- výška nájomného: 1,- EUR/rok 

- účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie cyklostaníc pre zdieľané bicykle Slovnaft BAjk 

 

Autoremedúrou stiahnutý bod „B“ 
 
Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 23.07.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 24.07.2020 pod poradovým číslom 

209/2020. 

 
                                           

• UZN 261/30/06/20/P 

Návrh na uzatvorenie Súhrnnej dohody o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov 

a vzájomných práv a povinností v súvislosti s „Obytným súborom Rínok Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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a) schvaľuje 

návrh Súhrnnej dohody o  vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a vzájomných práv a 

povinností. 

 

b) zrušuje 

UZN  č.49/26/03/19/P, 

ktorým bol schválený prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1537/11, k.ú. Rača o 

výmere 83,61 m2 a časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 1496/1, k.ú. Rača o výmere 85,90 m2 

podľa priloženej situácie na katastrálnej mape, pre 2JTI, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 

IČO: 44 648 928, 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 úpravy 

komunikácií a plochy na ul. Barónka v súvislosti s výstavbou „Obytného súboru Rínok Rača 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Súhrnná dohoda o vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov a vzájomných práv a 

povinností bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 07.07.2020, zverejnená na 

webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 08.07.2020 pod poradovým číslom 

194/2020. 

 

• UZN 263/30/06/20/P 

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

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

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

výška príjmov rozpočtu je 15.014.975,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.014.975,- Eur. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

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

a zavedený do informačného systému.                                           

 

• UZN 264/30/06/20/P 

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019.  Stanovisko miestnej 

kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 

2019 

 

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 

mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2019 

 

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za 

rok 2019 bez výhrad 

 

d) schvaľuje 
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1. schodok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 625.195,38 Eur zistený podľa 

§10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktorý sa upravuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 140.176,36 Eur, z toho: 

zo ŠR 70.812 Eur z roku 2019, príjem stravného v sume 67.364,36 Eur z roku 2018 

a o prijaté zálohy v sume 2.000,00 Eur na upravený schodok 765.371,74 Eur, 

2. kladný zostatok z finančných operácií vo výške 1.060.780,71 Eur zistený podľa §10 

ods. 3 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa znižuje 

o prijaté zábezpeky v sume 24.480,00 Eur na upravený kladný zostatok 1.036.300,71 

Eur, 

3. celkové vysporiadanie upraveného schodku z bežného a kapitálového hospodárenia 

stanoveného podľa bodu 1 z finančných operácií stanovených podľa bodu 2,  

4. prerozdelenie prebytku hospodárenia v sume 270.928,97 Eur stanoveného podľa bodu 

3 nasledovne: 

4.1. do rezervného fondu čerpané prostriedky z dôvodu havarijnej situácie v roku 2019 

vo výške 19.727,71 Eur; 

4.2. do rezervného fondu v zmysle §15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. vo výške 

25.121,00 Eur, 

4.3. do fondu rozvoje Rače v sume 226.080,26 Eur. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Schválený Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 je 

zverejnený na webovom sídle mestskej časti. Vysporiadaný prebytok hospodárenia bol 

prerozdelený a zavedený do účtovníctva. 

 

• UZN 268/14/07/20/P 

Návrh stanoviska k všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením a všeobecne záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

súhlasí 

s návrhom  

 

1. všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením  

 

2. všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Súhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača k všeobecne 

záväznému nariadeniu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze 

prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta bolo odoslané dňa 15.07.2020. 

Predmetná vec bude prerokovaná ako bod programu Mestského zastupiteľstva hl. mesta 

Bratislava dňa 24.09.2020. 

 

 

II. UZNESENIA V PLNENÍ 

 

 

• UZN 246/30/06/20/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2020 
• Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

I. schvaľuje 

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

2020 

 

II. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2020 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Kontroly sú a budú vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti 

miestnej kontrolórky a predkladané na rokovanie najbližších zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

• UZN 265/30/06/20/P 

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a 

obdobie 2022-2023 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2021 a obdobie 

2022-2023 v predloženom znení   

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Zostavovanie rozpočtu na rok 2021 a obdobie 2022-2023 sa napĺňa podľa schváleného 

časového harmonogramu.  

 

 

• 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. 
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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A) súhlasí 

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

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

č. 891/38 a pozemok parc. č. 891/296 tvoriaci obslužný priestor k obom budovám, všetky 

zapísané na LV č. 1628, pre k.ú. Rača za účelom vybudovania základnej školy zriadenej 

mestskou časťou Bratislava-Rača; 

 

B) žiada 

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

rok 2021 čerpanie prostriedkov z Fondu rozvoja Rače na účel podľa časti A) tohto uznesenia 

vo výške 1.000.000,- Eur; 

 

C) berie na vedomie 

stanovisko miestnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania; 

 

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. 
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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. 

 

Plnenie: Uznesenie v časti B. je v plnení. 

Predmetné čerpanie prostriedkov a ich výška z Fondu rozvoja Rače budú zahrnuté do 

príprav Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021. 

 

Plnenie: Uznesenie v časti D. je v plnení. 

Predmetná zmluva so Slovenská sporiteľňa, a.s. bude pripravená k podpisu koncom 

mesiaca september 2020. 

 

Plnenie: Uznesenie v časti E. je v plnení. 

Po doručení pripravenej úverovej zmluvy zo strany SLSP, tá bude podpísaná starostom 

mestskej časti Bratislava-Rača. 
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Informácia ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev 

 

 

• UZN 222/12/05/20/P 

Návrh na zrušenie poskytovania dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v z. n. p. pre rozpočtový rok 

2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

zrušenie poskytovania dotácii podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám - podnikateľom v z. n. p. (ďalej len „VZN“) pre rozpočtový rok 2020. 

Zrušenie poskytovania dotácii sa vzťahuje na: 

a) žiadosti s termínom doručenia do 30.06.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN, 

b) žiadosti s termínom doručenia do 31.08.2020 v zmysle §3 ods. 6 VZN pri žiadostiach na účel 

uvedený v §4 ods. 2 písm. f) bod I. VZN. 

  

Uznesenie sa nevzťahuje na poskytnutie dotácií na základe žiadostí o poskytnutie dotácie 

doručených v termíne do 29.02.2020. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Žiadosti o dotáciu s termínom doručenia do 30.06.2020 a 31.08.2020 sa v zmysle 

schváleného nevybavovali. V predmetnej dobe bola doručená jedna žiadosť o dotáciu, 

ktorá však v zmysle vyššie uvedeného nebola vybavená a žiadateľ bol upovedomený 

o existencii predmetného uznesenia. 

 

• UZN 225/12/05/20/P 

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 v k.ú. Rača, 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 - lokalita Žabí majer 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 o výmere 20 m2, zapísaný na LV č. 1 v 

k.ú. Rača pre Janu Polívkovú, bytom Kadnárova 13, 831 52 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 vysporiadania majetkoprávneho vzťahu k užívateľovi 

pozemku za týchto podmienok: 

- doba nájmu: neurčitá  

- cena nájmu: 2,00 EUR/m2/rok 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu spätne 

za 2 roky 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 
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Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 29.06.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 30.06.2020 pod poradovým č. 

182/2020. 

 

• UZN 226/12/05/20/P 

Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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. 17115/931 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača v prospech užívateľky 

Jarmily Ádiovej, Bratislava-Rača, 831 06, 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 týchto podmienok: 

- cenu nájmu: 0,50 EUR/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 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.07.2020  

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.07.2020, uznesenie stráca platnosť. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 29.07.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 29.07.2020 pod poradovým č. 

217/2020. 

 

• UZN 230/12/05/20/P 

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. 

č. 57, 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 (Mgr. Mária Koporcová – 

LEKÁREŇ RENDEZ) 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 110 m2, nachádzajúcich sa 

v prednom trakte budovy na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava pre Mgr. Mária Koporcová 

– LEKÁREŇ RENDEZ, Bernolákova 36, 900 27 Bernolákovo, IČO: 43533949, ako prípad 

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

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu zachovania poskytovania služieb lekárne pre 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

-  cena nájmu: 32,- EUR/m2/rok 

-  úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 
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-  doba nájmu: neurčitá 

-  výpovedná doba: 3 mesiace 

-  účel nájmu:  lekáreň 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 06.08.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.08.2020 pod poradovým č. 

220/2020. 

 

• UZN 87/18/06/19/P 

Návrh na možnosti riešenia rozšírenia nedostatku miest v základných školách na  

nasledujúce obdobie  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

A) Súhlasí so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hl. mesta SR Bratislavy 

za účelom renovácie resp. vybudovania školských zariadení 

B) Požaduje preveriť možnosti dočasného nájmu min. 7 tried na školský rok 2020/21 v Rači 

a blízkom okolí 

C) Požiadať BSK o prenájom 4 tried za účelom vybudovania novej ZŠ a jej následné spojenie 

s Gymnáziom Hubeného so zriaďovateľom BSK 

D) Informovať Miestne zastupiteľstvo o vykonaných krokoch vždy najneskôr k 30.9., 31.12., 

31.3. a 30.6. príslušného roka 

E) Žiada starostu o začatie projektu prístavby ZŠ Tbiliská a preverenie možností realizácie 

F) Požaduje požiadať MF SR o poskytnutie spolufinancovania investície súvisiacej 

s výstavbou novej, prípadne rekonštrukciou a dostavbou pôvodnej školy, 

 

Plnenie: Uznesenie v časti B, F je v plnení. 

Ad. B) mestská časť Bratislava-Rača si prenajala 2 triedy od Gymnázia Hubeného 

file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d

8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF, zvyšné dve 

triedy z dôvodu nevyhovujúcej svetlotechniky si nebolo možné prenajať. Zároveň 

mestská časť vyvíja rokovanie o zriadení 4 tried v priestoroch ZŠ Riazanská a 6 tried 

v SOŠ Hlinická, 

 

Ad. F) predmetná otázka sa rieši podľa potreby priebežne a mestská časť Bratislava-Rača 

bude žiadať o možnosť spolufinancovania ZŠ Plickova, kedy sa obráti na príslušné 

ministerstvá. 

 

• 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. 

 

 

 

file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF
file:///C:/Users/bezakova/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ZC207_GYMNAZIUM_SCAN%20(1).PDF
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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. 

 

• UZN 142/05/11/19/P 

Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky 

historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje 

dobrovoľnú zbierku „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre 

DHZO“ 

a stanovuje tieto podmienky: 

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na vyhotovenie historickej repliky zástavy 

Dobrovoľného hasičského zboru Mestskej časti Bratislava - Rača  

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  

1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet Mestskej časti Bratislava - Rača vedený 

vo Všeobecnej úverovej banke a. s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

2. Do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.  

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 8.11.2019 do 31.5.2020  

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a 

výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať 

starosta obce na Miestnom  zastupiteľstve, zverejnením týchto údajov na webovej stránke 

obce www.raca.sk a  v mesačníku „Račiansky výber“.  

V prípade ak sa nezíska dostatočná výška prostriedkov MZ MČ Rača rozhodne 

o ďalšom predĺžení termínu zbierky.   

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.  

 

Plnenie: Uznesenie je v I. časti splnené. 

Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO bola ku dňu 

31.05.2020 ukončená.  

 

Plnenie: Uznesenie je v II. časti v plnení. 

Kontrola použitia finančných prostriedkov spolu s kontrolou hospodárenia DHZO bude 

vykonaná v letných mesiacoch 2020 a jej výsledok, resp. Správa o výsledku kontroly bude 

predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v II. polroku 2020.  

 

• UZN 156/10/12/19/P  

Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov 

v lokalite Rača-Východné 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

schvaľuje  

nájom pozemkov 

http://www.raca.sk/
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a)  reg. C KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na liste vlastníctva 

č. 1919, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4695/274, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 4 m2,  

- parc. č. 4695/244, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 478 m2, 

- parc. č. 4778/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 8.552 m2, 

- parc. č. 4778/50, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 825 m2, 

- parc. č. 4778/51, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/52, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/53, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/54, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/55, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/56, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/57, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/58, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/59, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/60, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/61, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/62, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/63, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/64, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/65, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/66, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/67, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/69, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/70, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/71, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/72, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/73, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/74, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/75, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/76, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/77, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9 m2, 

- parc. č. 4778/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/82, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/83, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/84, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/85, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4778/86, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4666/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2.158 m2, 

- parc. č. 4666/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 820 m2, 

- parc. č. 4666/19, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 484 m2, 

- parc. č. 4666/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 211 m2, 

- parc. č. 4666/25, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 119 m2, 

- parc. č. 4666/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 76 m2, 
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b) pozemkov reg. C KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 11144, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4669/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 244 m2, 

- parc. č. 4670/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 252 m2, 

- parc. č. 4675/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 268 m2, 

- parc. č. 4676/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 144 m2, 

- parc. č. 4676/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 144 m2, 

- parc. č. 4677, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 119 m2, 

 

c) pozemkov reg. E KN, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rača, zapísaných na liste 

vlastníctva č. 11144, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom: 

 

- parc. č. 4666/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2.471 m2, 

- parc. č. 4678/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 7.943 m2, 

- parc. č. 4678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 9.465 m2, 

- parc. č. 4682, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 134 m2, 

- parc. č. 4683, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 168 m2, 

- parc. č. 4684, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 72 m2, 

- parc. č. 4748/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 6 m2, 

- parc. č. 4749/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 10 m2, 

- parc. č. 4758/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 241 m2, 

- parc. č. 4758/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 169 m2, 

- parc. č. 4759/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m2, 

- parc. č. 4759/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 302 m2, 

- parc. č. 4759/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m2, 

- parc. č. 4760/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 712 m2, 

- parc. č. 4760/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 216 m2, 

- parc. č. 4761/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 439 m2, 

- parc. č. 4761/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 129 m2, 

- parc. č. 4762/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 65 m2, 

- parc. č. 4762/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 158 m2, 

- parc. č. 4762/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 173 m2, 

- parc. č. 4763/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 216 m2, 

- parc. č. 4763/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 414 m2, 

- parc. č. 4763/301, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2 m2, 

- parc. č. 4764/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 198 m2, 

- parc. č. 4764/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 121 m2, 

- parc. č. 4765, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 414 m2, 

- parc. č. 4778/1, druh pozemku: ostatná plocha, o celkovej výmere 1.482 m2, 

- parc. č. 4778/4, druh pozemku: trvalý trávny porast, o celkovej výmere 5.029 m2, 

- parc. č. 4778/7, druh pozemku: trvalý trávny porast, o celkovej výmere 826 m2, 

- parc. č. 4780/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 167 m2, 

- parc. č. 4780/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 23 m2, 

- parc. č. 4780/201, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 56 m2, 

- parc. č. 4780/202, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 69 m2, 

- parc. č. 4784/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 633 m2, 

- parc. č. 4784/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.583 m2, 

- parc. č. 4784/301, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.691 m2, 

- parc. č. 4784/302, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1.729 m2. 
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medzi mestskou časťou Bratislava-Rača, ako nájomcom a Železnicami Slovenskej republiky, 

ako prenajímateľom, v lokalite Rača-Východné v celkovej výmere 52.101 m2 , za cenu 

0.01€/m2/rok a na dobu neurčitú. 

 

Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Vytvorený návrh zmluvy ŽSR bol mestskou časťou Bratislava-Rača odsúhlasený, 

podpísaný a odoslaný na podpis druhej zmluvnej strane – ŽSR. Dňa 25.08.2020 sa 

uskutočnilo rokovanie už v poradí s tretím vymenovaným riaditeľom ŽSR s tam 

vysloveným prísľubom jej podpísania v čo najkratšom čase. 

                          

• UZN 157/10/12/19/P  

Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe 

Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

schvaľuje 

nájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 

426 m², zapísaný na LV č. 1919 pre k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny 

odbor, za cenu 0,22 €/m2/rok, od správcu Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, za účelom zriadenia parkovacích plôch pre 

bicykle. 

 

Plnenie: Uznesenie je splnené. 

Zmluva o nájme bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 22.07.2020, zverejnená 

na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača dňa 10.08.2020 pod poradovým č. 

170/2020. 

 

• UZN 175/10/12/19/P 

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

III. schvaľuje 

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

2020 

 

IV. poveruje 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej  

činnosti na I. polrok 2020 

 

V. berie na vedomie 

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská ako bod č.1 

zo  

schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019 uznesením MZ  

MČ Bratislava-Rača č.74/18/06/19/P zo dňa 18.06.2019 bude predložená MZ MČ Bratislava- 

Rača v I. polroku 2020. 
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Plnenie: Uznesenie je v plnení. 

Kontroly sa vykonávajú v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti a správy 

z vykonaných kontrol sú predkladané v II. polroku 2020. 

 

 

• UZN 186/29/01/20/P 

 

Návrh na zmenu uznesenia bodu číslo 03 za poslancov PhDr. Polakovič, JUDr. Marián 

Vulgan, JUDr. Madzin, p. Máťuš, Mgr. Luknárová, p. Vrba, p. Vrana a Ing. Lipiansky:  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

a) žiada starostu 

o podanie žiadostí na vydanie stavebného povolenia na všetky tri stavebné objekty v zmysle 

projektu prístavby ZŠ Tbiliská tzn. SO 01, SO 02, SO 03 a to pre každý objekt samostatne.  

Termín: bezodkladne po doručení potrebnej PD, najneskôr však do 28. februára 2020  

 

b) žiada starostu 

o zabezpečenie vyhotovenia stavebno-technického posudku na posúdenie komplexného 

technického stavu budovy školy na Plickovej a následne po vypracovaní posudku vypísanie VO 

na PD pre potreby rekonštrukcie školy Plickovej za účelom zriadenia obecnej školy 

 

c) žiada starostu 

o vypísanie VOS za účelom získania investora na rekonštrukciu a prevádzku telocvične na 

Plickovej. Za účelom prípravy podmienok VOS žiadame zostaviť špeciálnu komisiu. Termín: 

najneskôr do 30. septembra 2020.  

 

d) žiada starostu 

na účely PD Plickova presunúť finančné prostriedky z fondu rozvoja Rače. 

 

 

Plnenie: Uznesenie v časti C. je vypustené v celom rozsahu. 

Po rokovaní so zástupcom navrhovateľov p. PhDr. Polakovičom a na základe aktuálneho 

vývoja situácie s rekonštrukciou ZŠ Plickova došlo k vzájomnej dohode o nerealizovaní 

tohto bodu uznesenia, čím došlo k jeho vypusteniu. 

 

• 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 
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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 preložilo na neskoršie obdobie. Mestská 

časť Bratislava-Rača pracuje na realizácii náhradného termínu na deň 26.10.2020, 

o ktorom budú ocenení a verejnosť informovaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


