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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava – Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016. 
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2.    Dôvodová správa 

 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 predkladá miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-

Rača v zmysle § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestnemu 

zastupiteľstvu, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

 

Kontrolná činnosť v roku 2016 bola vykonaná na základe: 

 

Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením č. 

UZN 193/28/06/16/P na zasadnutí dňa 28.06.2016.    

                                

V roku 2016 sa uskutočnila zmena na pozícii miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Kontrolnú činnosť vykonávali: 

- do 21.02.2016 Ing. Peter Hargaš 

- od 01.05.2016 JUDr. Jana Bezáková (zvolená do funkcie miestneho kontrolóra MČ 

Bratislava-Rača dňa 19.04.2016) 

- v období od 22.02.2016 do 01.05.2016 nevyhnutné činnosti na Útvare miestneho kontrolóra 

MČ Bratislava–Rača zabezpečoval referent Ing. Mgr. Rastislav Daniš. 
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3. Materiál 

 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ktorou sa rozumie: 

 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť 

užíva podľa osobitných predpisov, 

 kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, 

 kontrola vybavovania sťažností a petícií, 

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, 

 kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, 

 kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti, 

 kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha: 

 miestny úrad, 

 rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou,  

 právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, 

 iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti 

prenechaný na užívanie v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

 osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu 

nakladania s týmito prostriedkami. 

 

Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, ktorý bol 

schválený miestnym zastupiteľstvom. 

 

Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na: 

 výkon kontrolnej činnosti 

 výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom o obecnom zriadení  

  

Úlohy podľa § 18f zákona o obecnom zriadení 

 
V roku 2016 boli miestnemu zastupiteľstvu v súlade s § 18f zákona o obecnom zriadení a v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti predložené nasledovné dokumenty: 

 

1. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 

predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 08.03.2016 a zobratá na 

vedomie uznesením č. UZN 130/08/03/16/P. 

 

2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2015 predložené na rokovanie MZ dňa 28.06.2016 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN 

191/28/06/16/P. 

 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 

2016, predložený na rokovanie MZ dňa 28.6.2016 a schválený uznesením č. UZN 193/28/06/16/P. 

 

4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2017 

a obdobie 2018-2019, predložené na rokovanie MZ dňa 13.12.2016 a zobraté na vedomie uznesením 

č. UZN 241/13/12/16/P. 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017, preložený na rokovanie MZ 

13.12.2016 a schválený uznesením č. UZN 235/13/12/16/P. 
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 

 
Na rok 2016 bol schválený nasledovný plán kontrolnej činnosti: 

 

II. polrok  

 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne 

záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava-Rača pridelených fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám 

za rok 2015. 

 

2. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti 

Bratislava-Rača 

 

3. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 

 

4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača 

 

5. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015   

 

V období II. polroka 2016 sa realizovali všetky kontroly okrem kontroly č. 3 - Kontroly procesu 

rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18, ktorá bola UZN 235/13/12/16/P prenesená do výkonu 

kontrol schválených v I. polroku 2017. 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2016 boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

1.1.  Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových 

dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača pridelených fyzickým osobám –podnikateľom 

a právnickým osobám za rok 2015. 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 1.7.2016 do 16.8.2016. 

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača 

Predmet kontroly: preveriť postup pri poskytovaní dotácií, ktoré Mestská časť Bratislava-Rača 

poskytla právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  v lehote 

do 30.9.2016 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.12.2016   

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 20.9.2016  

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Zistené nedostatky Nedostatok č.1 

a) neúplné predloženie žiadosti o dotáciu 

- pri viacerých žiadostiach žiadateľov o dotáciu z rozpočtu Mestskej časti 

Bratislava-Rača bola predložená neúplná žiadosť a nedoloženie 

kompletných a/alebo absentujúcich príloh ako povinných údajov 

a povinných príloh k žiadosti v zmysle VZN č. 4/2011, konkrétne 

nedodržanie § 3 spomenutého VZN. 

 

Nedostatok č. 2 

b) nesprávne vykonaná predbežná finančná kontrola 
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- absencia údaju dátumu pri podpise kontrolovaného subjektu 

- absentujúca výška schválenej sumy dotácie žiadateľovi a/alebo odkazu 

na už existujúce rozhodnutie starostu a/alebo rozhodnutie MZ na Krycom 

liste ku zmluve 

 

Nedostatok č. 3 

c) vyúčtovanie 

- absencia správ o realizácii projektov 

- nečitateľný doklad vyúčtovania 

-vystavenie dokladu na nesprávnu osobu 

-nedodržaný dohodnutý účel Dohody o poskytnutí dotácie pri vyúčtovaní  

-predložené faktúry žiadateľa vystavené ešte v predchádzajúcom 

kalendárnom roku 

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Dňa 29.9.2016 kontrolovaný subjekt predložil miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 

  

a) zabezpečí, aby žiadosti o dotácie obsahovali všetky náležitosti v zmysle 

§ 3 ods. 2 a 3 VZN č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

 

b) zabezpečí, aby na dokumente „Krycí list k zmluve č. ........“, na ktorom 

sa vykonáva základná finančná kontrola /do 31.12.2015 predbežná 

finančná kontrola/ bola uvedená suma poskytnutej dotácie a odvolávka na 

uznesenie miestnej rady resp. miestneho zastupiteľstva 

 

c) zabezpečí, aby predložené vyúčtovanie k poskytnutým dotáciám 

obsahovalo všetky náležitosti v zmysle § 5 ods. 1  VZN č. 4/2011 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom v zmysle uzatvorenej Dohody o poskytnutí 

dotácie 

 

Dňa 14.12.2016 kontrolovaný subjekt predložil miestnej kontrolórke 

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, v ktorom bolo oznámené, 

že bolo vykonaných 54 doplnení do jednotlivých žiadostí, všetky 

nedostatky boli odstránené a novo prijaté žiadosti budú kontrolované vždy 

pred predložením na rokovanie príslušných komisií. Tlačivo „Krycí list 

k zmluve č. .....“ bolo upravené tak, aby obsahovalo sumu poskytnutej 

dotácie a odvolávku na uznesenie miestnej rady resp. miestneho 

zastupiteľstva. Bolo vykonaných 10 doplnení do jednotlivých vyúčtovaní 

prijímateľmi poskytnutých dotácií na základe výzvy kontrolovaného 

subjektu a vyúčtovania k novo poskytnutým dotáciám sú priebežne 

kontrolované a prijímatelia sú ihneď vyzývaní na doplnenie v prípade 

zistenia nedostatkov.   

 
2.1. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej 

časti Bratislava-Rača 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 8.8.2016 do 10.10.2016 

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača 

Predmet kontroly: preveriť postup uzatvárania nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce 

sa v majetku a/alebo správe Mestskej časti Bratislava–Rača a s nimi súvisiacich dodatkov 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 
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 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  v lehote 

do 30.11.2016 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.3.2017   

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 25.10.2016  

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatok č. 1 

a) absencia preukázania splnenia podmienok pri tých nájomcoch, kde sa 

k platnosti a/alebo účinnosti nájomnej zmluvy vyžadovalo splnenie 

podmienok 

 

b) v starších nájomných zmluvách (uzavretých pred rokom 2010) absencia 

zohľadnenia: 

- indexu každoročnej inflácie vyhlásenej štatistickým úradom SR,  

- dohodnutého úroku z omeškania, 

- dohodnutej zmluvnej pokuty, 

- možnosť úpravy výšky cien služieb/energií v prípade ich rastu 

jednostranným právnym úkonom, riešenie do budúcnosti možných 

vzniknutých preplatkov a nedoplatkov pri vyúčtovaniach, 

- skutočnosti skončenia nájomného vzťahu pri dohodnutej dobe 

neurčitej, nakoľko mnohé ustanovenia o skončení nájmu 

v nájomných zmluvách nie sú jasne zadefinované,  

- možnosti okamžitého skončenia nájmu v nadväznosti na 

dohodnuté doby viazanosti trvania nájomného vzťahu ako doby 

neurčitej. 

 

Nedostatok č. 2 

c) neplnenie dohodnutého účelu uzavretej nájomnej zmluvy nájomcom 

 

Nedostatok č. 3 

d) neefektívnosť a neúčelnosť dĺžky výpovednej lehoty v nadväznosti na 

trvanie dohodnutého nájomného vzťahu schváleného uznesením miestneho 

zastupiteľstva na 30 rokov 

 

Dňa 28.11.2016 kontrolovaný subjekt predložil miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 

 

a) boli predložené absentujúce rozhodnutia k preukázaniu splnenia 

podmienok k platnosti a/alebo účinnosti nájomnej zmluvy  

 

b) zabezpečí postupné (vzhľadom na kapacitnú, personálnu situáciu) 

doplnenie právnej úpravy dodatkami k nájomným zmluvám, kedy boli už 

v tomto čase prijatia opatrení novelizované 2 nájomné zmluvy dodatkami, 

ďalej tiež zabezpečí, aby termíny účinnosti zmlúv boli stanovené tak, aby 

nedochádzalo k skoršej účinnosti zmlúv ako platnosti a súčasne zabezpečí, 

aby deň účinnosti zmlúv nebol skorší ako je deň po zverejnení zmlúv 

 

c) dňa 16.5.2017 poslanci MZ rozhodnú, či dané nebytové priestory bude 

naďalej mať v nájme predmetný nájomca na účel, ktorý nájomca aktuálne 

uvedie vo svojej žiadosti o predĺženie nájmu (nakoľko nájomná zmluva 

bola uzavretá na dobu určitú do 31.5.2017) alebo rozhodnú o inom využití 

daného nebytového priestoru. V budúcnosti sa kontrolovaná osoba 

zaväzuje na dôslednejšom dodržiavaní v zmluve dohodnutého účelu 

využitia nebytového priestoru vykonávaním námatkových kontrol 
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Podanie správy 

o splnení opatrenia 

d) bol vypracovaný návrh dodatku č. 2 k nájomnej zmluve, ktorého 

predmetom bola úprava výpovednej lehoty v skrátení 6 – mesačnej 

výpovednej lehoty na štandardnú 3 – mesačnú výpovednú lehotu. Nájomca 

však nepristúpil na podpis s takto vypracovaným znením návrhu dodatku 

k nájomnej zmluve. Kontrolovaný subjekt do budúcnosti zohľadní túto 

skutočnosť pri všetkých nájomných zmluvách, ktoré budú uzatvárané na 

10 a viac rokov. 

 

 Lehota na podanie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v čase podávania 

tejto Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 plynula, nakoľko termín 

podania je do 31.3.2017 

 

4.1. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 24.10.2016 do 6.12.2016 

Kontrolovaný subjekt: Materské školy zriadené Mestskou časťou Bratislava –Rača 

- MŠ Tbiliská 

- MŠ Plickova 

- MŠ Gelnická 

- MŠ Barónka 

- MŠ Cyprichova 

- MŠ pri ZŠ Hubeného 

Predmet kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, základnej 

dokumentácie materských škôl v nadväznosti na školskú legislatívu platnú v Slovenskej republike pri 

procese prijímania detí do materských škôl 

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 13.12.2016  

 

5.1. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 23.9.2016 do 29.11.2016 

Kontrolovaný subjekt: obchodná spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. 

Predmet kontroly: dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní 

zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc pri hospodárení spoločnosti 

Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy 

Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  v lehote 

do 31.1.2017 

 predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.3.2017   

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 13.12.2016  

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatok č. 1 

a) absencia premietnutia schválených voľných živností Rozhodnutím 

jediného spoločníka spoločnosti do Zakladateľskej listiny  

 

b) nedôsledné zotrvávanie na plnení ustanovení Zakladateľskej listiny 

spoločnosti v povinnosti uvádzania do Zápisnice z rozhodnutia jediného 

spoločníka mena a sídla spoločnosti, dátumu, miesta a času rozhodovania 

jediného spoločníka v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia, 

nakoľko predmetný údaj času absentoval 

 

Nedostatok č. 2 

c) nedostatok v uzatváraní Dohôd o vykonaní práce v nedostatočnej, 

nejasnej a neurčitej špecifikácii v niektorých prípadoch úplne absentujúcej 
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Prijaté opatrenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

dohodnutej pracovnej úlohy 

 

d) nepresná špecifikácia doby, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať 

  

e) absencia doloženia potvrdenia štatútu študenta v zmysle § 227 ods. 1 

Zákonníka práce ako neoddeliteľnej súčasti Dohôd o brigádnickej práci 

študentov 

 

f) absencia zo zákona stanovenej požiadavky určenia presne stanoveného 

rozsahu vykonávanej pracovnej činnosti max. 10 hod. týždenne 

a nedostatočne určité dojednania o odmene v Dohodách o pracovnej 

činnosti 

 

Dňa 31.1.2017 kontrolovaný subjekt predložil miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 

 

a) absencia uvedenia prijatých voľných živností Rozhodnutím jediného 

spoločníka do Zakladateľskej listiny bola spôsobená nepozornosťou (pri 

vytváraní fotokópie Zakladateľskej listiny kontrolovanej osoby), tá bola 

v originálnom vyhotovení predložená kontrolovanou osobou pri podávaní 

prijatých opatrení k nahliadnutiu   

 

b) vytknuté nedostatky budú doplnené do najbližších Rozhodnutí jediného 

spoločníka 

 

c), d), f) v spolupráci s právnym oddelením, kontrolovaná osoba vytvorila 

najčastejšie používané vzory Dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru s precizovaním skutočností vytknutých miestnou 

kontrolórkou  

 

e) potvrdenie o štatúte študenta bude kontrolovaná osoba pripájať ako 

neoddeliteľnú súčasť Dohôd o brigádnickej práci študentov 

 

 Lehota na podanie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v čase podávania 

tejto Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016 plynula, nakoľko termín 

podania je do 31.3.2017 

 

Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v Správach miestnej kontrolórky o výsledku kontroly, 

zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.  

Súčasťou tejto správy nie je informácia o plnení opatrení, ktorá bude predmetom materiálu až po 

vykonanej kontrole plnenia prijatých opatrení. 

Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne Plickova ul. 18 pôvodne zaradená do plánu kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2016 bola UZN 235/13/12/16/P presunutá na I. polrok 2017. Po jej ukončení bude 

predložená Správa na najbližšie rokovanie MZ. 

 

Sťažnosti a petície prijaté v roku 2016 
 

V roku 2016 bolo prijatých 32 podaní, z toho 2 sťažnosti na činnosť resp. nečinnosť Mestskej časti 

Bratislava-Rača, 22 sťažností týkajúcich sa medziľudských vzťahov, 5 oznámení a 3 petície. V roku 

2016 bolo podaných spolu 24 sťažností, čo je rovnaký stav ako v roku 2015 a o 3 petície menej ako 

v predchádzajúcom kalendárnom roku. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 

2016 vybavené. Výnimkou je jedna „Petícia proti navrhovaným zmenám prevádzkovej doby na území 

Mestskej časti Bratislava- Rača“, ktorá bola podávateľovi petície vrátená na doplnenie pre nedostatky 
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v nej uvedené. Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe 

číslo 1. 

 

Kontrola plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača 

 
V roku 2016 bolo MZ prijatých 128 uznesení, z toho 29 procesných týkajúcich sa rokovania 

miestneho zastupiteľstva a 99 uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú činnosti Mestskej časti Bratislava–

Rača. K dnešnému dňu boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2016 s výnimkou uznesení, ktoré 

boli zrušené a s výnimkou tých, ktoré sú v riešení. Zoznam uznesení prijatých v roku 2016 je uvedený 

v prílohe číslo 2.  

 

Iná činnosť 

 
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, kontrola dodržiavania zákonov pri ich vybavovaní, 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva, 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie, na ostatných komisiách podľa potreby, 

- získanie Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania – 

„Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“, 

-účasť na vzdelávacích aktivitách Regionálneho vzdelávacieho centra v Rovinke, individuálne 

vzdelávanie, 

- v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti, v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení 

v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracovať pri 

spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov a tiež v poskytovaní 

metodiky k predmetu vykonanej kontroly. 

 

Záver 
 

Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, všeobecne záväzných 

právnych predpisov Mestskej časti Bratislava-Rača a plánov činnosti miestnej kontrolórky na II. 

polrok 2016 boli splnené. 
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Príloha č. 1 

 

 

Evidencia sťažnosti 

por. č. reg.č. 

dátum 
prijatia na 
MÚ §10, 

ods.1, písm. 
a) 

odosielateľ, meno 
priezvisko adresa §5, 

ods.2; §10, ods.1, písm. 
b) 

predmet 
sťažnosti §10, 
ods.1, písm. c) 

proti 

dátum vybavenia 
sťažnosti, 

opakovanej sťažnosti 
alebo odloženia 

ďalšej opakovanej 
sťažnosti  §10, ods.1, 

písm. g) 

1 361/2016 11.1.2016 
Novbyt, 83103 

Bratislava, Hálkova 11 

Sťažnosť na 
narušenie 
domového 

pokoja 
obyvateľov 

Hubeného 38  

susedia 10.2.2016 

2 1599/2016 26.1.2016 
Hodul Miroslav , 83106 
Bratislava-Rača, Víťazná 

6881 / 2 

Sťažnosť vo veci 
narušenia 
verejného 
poriadku, 
pokoja, a 

bezpečnosti 

prevádzka 
Peklo 

11.4.2016 

3 1712/2016 27.1.2016 
Furgalák Jozef , 83106 

Bratislava-Rača, Pri 
šajbách 99999 / 2 

Sťažnosť- 
Narušené 

spolunažívanie- 
Infraservis 

susedia 3.3.2016 

4 255/2016 10.2.2016 

Peráček Martin , 83106 
Bratislava-Rača, Pri 
vinohradoch 9827 / 

269I 

Petícia za 
výstavbu 

nového parku v 
Rači 

Petícia 12.5.2016 

5 2738/2016 15.2.2016 
Dušeková Helena , 

83106 Bratislava-Rača, 
Mudrochova 7479 / 13 

Sťažnosť na 
nadmerný hluk 

susedia 16.3.2016 

6 4349/2016 9.3.2016 
Križiková Etela , 83106 

Bratislava-Rača, 
Hybešova 7290 / 39 

Sťažnosť susedia  9.5.2016 

7 5113/2016 23.3.2016 
Bachratá Viera ,  

Rostovská 7072 / 25,  
Sťažnosť 

susedia 
(stavba)   

6.5.2016 

8 5179/2016 24.3.2016 

Úrad vlády Slovenskej 
republiky- Sekcia 
kontroly a prevencie 
korupcie, Bratislava, 
81370 Bratislava, 
Námestie Slobody 1 

Postúpenie 
podania- Podnet 

na vykonanie 
kontroly 

odd.územ, 
plán. a staveb. 

poriadku 
6.4.2014 

9 5225/2016 29.3.2016 
Pátek Peter , 83106  
Žarnovická 7609 / 3 

Sťažnosť  susedia 28.4.2016 

10 5887/2016 6.4.2016 
Novbyt, 83103 

Bratislava, Hálkova 11 
Opakovaná 

sťažnosť 
susedia 9.5.2016 
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11 6426/2016 14.4.2016 
Okresný úrad Bratislava, 

83205 Bratislava, 
Tomášikova 46 

Postúpenie 
podania - 

sťažnosť na hluk 
susedia 13.5.2016 

12 6842/2016 22.4.2016 
Benovič Miroslav , 

83151 Bratislava-Rača, 
Horná 2558 / 3 

Sťažnosť  susedia 23.5.2016 

13 7444/2016 2.5.2016 Mária Pajdlhauserová Sťažnosť susedia 3.6.2016 

14 8010/2016 9.5.2016 anonymná sťažnosť 

Sťažnosť pre 
pravidelné 

porušovanie 
nočného kľudu 

susedia 7.6.2016 

15 9249/2016 3.6.2016 
Urban Miloslav , 83153 

Bratislava-Rača, 
Kadnárova 2534 / 74 

Petícia za 
odstránenie 

basketbalových 
košov 

Petícia 3.6.2016 

16 10073/2016 13.6.2016 

Ďurica Martin, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, Pri 
Šajbách 7755 / 26A 

Sťažnosť 
prevádzka 

Bistro u Petra 
23.6.2016 

17 10477/2016 21.6.2016 
Gaštanová Eva, Lošonec, 

91904 Lošonec, 243 / 
Sťažnosť 

interná amb. v 
Rači, zdravotná 

sestra 
12.7.2016 

18 11001/2016 1.7.2016 
Hlobil Valér, Bratislava-
Rača, 83106 Bratislava-

Rača, 9972 / 
Sťažnosť 

 prevádzka 
Šinveg 

20.7.2016 

19 11552/2016 12.7.2016 
Mestská polícia hl.m. SR 

BA, Bratislava, 83103 
Bratislava, Hálkova 11 

Oznámenie- 
Odovzdanie veci 
o priestupkoch 

prevádzka 
Šinveg 

11.8.2016 

20 11554/2016 12.7.2016 
Mestská polícia hl.m. SR 

BA, Bratislava, 83103 
Bratislava, Hálkova 11 

Oznámenie- 
Odovzdanie veci 
o priestupkoch 

prevádzka VIP 
Bar 

11.8.2016 

21 11947/2016 19.7.2016 
Mestská polícia hl.m. SR 

BA, Bratislava, 83103 
Bratislava, Hálkova 11 

Odovzdanie veci 
prevádzka VIP 

Bar 
11.8.2016 

22 13272/2016 15.8.2016 

Sysáková Jana, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, 
Gelnická 7605 / 26 

Sťažnosť susedia 24.8.2016 

23 13554/2016 24.8.2016 

Morgenstein Marian, 
Bratislava-Rača, 83153 

Bratislava-Rača, 
Cyprichova 2475 / 8 

Sťažnosť 
prevádzka 

rýchločistiareň-
Cyprichova 

19.9.2016 

24 13903/2016 5.9.2016 

Kajabová Marta, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, 
Jurkovičova 9285 / 20 

Oznámenie o 
podozrení z 

porušovania VZN 
č. 3/2008 

 prevádzka U 
Teodora 

29.9.2016 

25 16294/2016 17.10.2016 

Kajaba Radovan, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, 
Jurkovičova 9285 / 20 

Oznámenie o 
podozrení zo 

spáchania 
správneho 

deliktu 

prevádzka U 
Teodora 

11.11.2016 

26 16558/2016 21.10.2016 
Ing. Ľubomír Jurika a 

manž. Žitná 3/a, 83106 
Bratislava 

Sťažnosť na 
vybavenie 
sťažnosti 

sťažnosť na  
odd. životného 

prostredia 
21.12.2016 
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27 17421/2016 9.11.2016 

Rusnáková Katarína, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, 
Gelnická 7603 / 12 

Sťažnosť  susedia 9.12.2016 

28 17558/2016 10.11.2016 

Vanko Dušan, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, Cígeľská 
7612 / 8  

Sťažnosť susedia 9.12.2016 

29 18599/2016 2.12.2016 

Veselský Jaroslav, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, Tbiliská 
7627 / 9 

Sťažnosť  susedia 21.12.2016 

30 19058/2016 9.12.2016 

Hrdlička Dalibor, 
Bratislava-Rača, 83106 

Bratislava-Rača, 
Žarnovická 7608 / 1 

Opakovaná 
sťažnosť 

prevádzka 
Cafebar siesta 

26.12.2016 

31 19233/2016 12.12.2016 

STAN,s.r.o., s.r.o., 
Bratislava-Vajnory, 
83107 Bratislava-

Vajnory, Pri starom 
letisku 2 

Petícia proti 
navrhovaným 

zmenám 
prevádzkovej 

doby na území 
MČ BA - Rača 

Petícia v riešení 

32 19919/2016 28.12.2016 

Horváthová Lívia, 
Bratislava-Rača, 83106 
Bratislava-Rača, 
Závadská 7621 / 22 

sťažnosť susedia 29.12.2016 
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Príloha č.2 

 

Uznesenia - MZ MČ Bratislava Rača - 
2016 

bod 
dátum 

konania 
MZ 

bod 
prog
ramu 

názov bodu uznesenie plnenie uznesení  stav 

1 8.3.2016 5 

Vyhlásenie voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Rača na obdobie 2016 - 2022 

UZN 131/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača  
A/ vyhlasuje  
voľbu miestneho kontrolóra... 
B/ určujepodmienky... 
C/ zriaďuje komisiu pre 
otvorenie obálok... 
 
Vyhlásenie voľby miestneho 
kontrolóra bolo zverejnené dňa 
09.03.2016.  

splnené 

2 8.3.2016 6 

Návrh na udelenie ocenenia 
„Račianske srdce“ za rok 2015 MZ 
MČ Bratislava – Rača 

UZN 132/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača  
schvaľuje udelenie ocenenia 
„Račianske srdce“...  
 
Navrhovatelia nominácií, ktoré 
neboli schválené na ocenenie, 
boli o tejto skutočnosti 
písomne informovaní. 
Slávnostné odovzdávanie 
ocenenia ,,Račianske srdce“ za 
rok 2015 sa 
uskutočnilo v Nemeckom 
kultúrnom dome, Barónka 3, 
Bratislava – Rača dňa 21. marca 
2015 o 18,00 hod. 

splnené 

3 8.3.2016 7 

Návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy týkajúceho 
sa delenia rozpočtových príjmov 
určených mestským častiam medzi 
jednotlivé 
mestské časti 

UZN 133/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača  súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu 
hlavného mesta...  
 
 

splnené 

4 8.3.2016 9 

Návrh na zrušenie uznesenia (UZN 
100/27/10/15/P) zo zasadnutia 
Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava – Rača, konaného dňa 
27.10.2015 

UZN 135/08/03/16/P 

MZ MČ Bratislava - Rača ruší 
 uznesenie č. UZN 
100/27/10/15/P 

splnené 

5 8.3.2016 10 

Návrh na prenájom miestnosti v KS 
Žarnovická, pre PATCHWORKÁRSKY 
CECH, Víťazná 17, 831 06 
Bratislava, IČO: 30869234, ako 
prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  

UZN 136/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača  
schvaľuje prenájom miestnosti 
číslo 16, s rozlohou 11,44 m2, v 
KS Žarnovická,... 
 
Zmluva 26/2016 zo dňa 
28.04.2016 
ISS 126/2016 

splnené 
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6 8.3.2016 11 

Návrh na odpredaj pozemkov parc. 
č. 17374/76 a podielu 1/24 na 
pozemku parc. č. 17374/108 v 
prospech p. Petra Fica s manželkou 
Oľgou, v zmysle § 9a ods.8 písm.b) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku a 
obcí v znení neskorších predpisov 

UZN 137/08/03/16/P 

 
 
MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje odpredaj pozemku... 
 
Zrušené UZN 205/20/09/2016 
-MČ podaná žaloba 

zrušené 

7 8.3.2016 13 

Informácia o verejnom 
zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 
15. 01. 2016 v zmysle VZN č. 
2/2011 o podmienkach 
organizovania a uskutočňovania 
zhromaždenia obyvateľov mestskej 
časti Bratislava – Rača s 
predmetom zhromaždenia: 
Stavebné projekty spoločnosti 
INTERCOM Development, s.r.o. a 
Retkins, s.r.o., v oblasti ohraničenej 
ulicami Detvianska / Rustaveliho / 
Závadská / Púchovská a žiadosť 
obyvateľov predmetnej lokality 
proti odpredaju alebo výmene 
pozemku na parcele evidovanej v 
registri „C“, číslo parcely 674/9, 
číslo LV: 9856, v katastrálnom 
území obce Rača, Bratislava III, 
spoločnosti INTERCOM 
Development, s.r.o. a Retkins, 
s.r.o., alebo ktorejkoľvek inej 
právnickej osobe 

UZN 138/08/03/16/P 

 
 
MZ MČ Bratislava - Rača 
a) berie na vedomie 
informáciu o verejnom 
zhromaždení... 
b) ukladá 
starostovi rokovať so 
spoločnosťou INTERCOM 
Development, s.r.o. za účelom 
dosiahnutia riadneho a právne 
vymožiteľného záväzku 
spoločnosti INTERCOM 
Development, s.r.o. vybudovať 
park v hodnote minimálne  
100 000,- €  

splnené 

8 8.3.2016 14 

Návrh na udelenie súhlasu k 
vráteniu nehnuteľností zverených 
do správy mestskej časti Bratislava 
– Rača, pozemkov registra „C“ KN 
parc. č. 674/9, 674/43, 674/46, 
674/47, 674/49, 674/50, 674/56, 
674/62-98, 674/208, 475/55, 
683/12, 683/102, 683/103, 686/5, 
686/8, 686/9, 686/11, 738/6, 
738/28, 738/37, 738/38, 738/107, 
738/108 a 1025/6 v k.ú. Rača, za 
účelom ich zámeny v kauze 
„Polyfunkčný súbor Rača - 
Rustaveliho“ 

UZN 140/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača súhlasí 
s vrátením nehnuteľností 
zverených do správy mestskej 
časti Bratislava-Rača, pozemkov 
registra "C" KN parc.č....... 
 
Po schválení uznesenia dala 
spoločnosť Intercom 
Development, s.r.o. na overenie 
do Katastra nehnuteľností 
Geometrický plán č. 2/2016, v 
dôsledku ktorého príde k zmene 
parcelného vymedzenia 
niektorých pozemkov v 
schválenom uznesení. 

stratilo 
platnosť 

9 8.3.2016 16 

Návrh na odpredaj podielu ½ 
stavby súp. č. 2454 na pozemku 
parc. č. 17366/4 v k.ú. 
Rača v prospech FIESTA, s.r.o, 
Pekná cesta 7, 831 05 Bratislava, 
IČO: 35 759 003, 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR 
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

UZN 141/08/03/16/P 

 
 
MZ MČ Bratislava - Rača 
schvaľuje odpredaj podielu...  
 
Zmluva 31/2016 zo dňa 
18.05.2016 
ISS 156/2016 

splnené 

10 8.3.2016 17 

Návrh na odpredaj podielu ½ 
stavby súp. č. 2454 na pozemku 
parc. č. 17366/4 v k.ú. 
Rača v prospech Mäso-údeniny 
Achbergerová, s.r.o, Nálepkova 80, 
900 27 Bernolákovo, IČO: 48 026 
158 ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) 
zákona SNR č. 138/1991 Z.z. o 
majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

UZN 142/08/03/16/P 

 
MZ MČ Bratislava - Rača 
schvaľuje odpredaj podielu...  
 
Zmluva 29/2016 zo dňa 
12.05.2016 
ISS 149/2016 

splnené 
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11 5.4.2016 3 

Správa o činnosti Okrskovej stanice 
mestskej polície Bratislava Nové 
Mesto za obdobie od 01.01.2015 
do 01.01.2016 
Návrh uznesenia bol doplnený o 
návrh poslanca Michala Drotována  

UZN 146/05/04/16/P 

 MZ MČ Bratislava – Rača 
a/ berie na vedomie 
Správu o činnosti Okrskovej 
stanice mestskej polície... 
b/ žiada starostu 
1/   zvolať pracovné stretnutie...  
2/  informovať poslancov o 
prijatých opatreniach... 

splnené 

12 5.4.2016 7 

Návrh na prenájom poľovne 
upotrebiteľných pozemkov v 
správe Mestskej časti Bratislava – 
Rača, pre nájomcu Poľovnícka 
spoločnosť Rača, Rostovská ul. č. 
20, 831 06 Bratislava, IČO: 
36076422, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z.  o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

UZN 150/05/04/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača 
        schvaľuje 
 
a/   prenájom  pozemkov podľa 
prílohy č. 1 o celkovej výmere 
113 337 m2 (cca 11,3 ha)  v k. ú. 
Rača, Poľovníckej spoločnosti 
Rača, Rostovská 20, 831 06 
Bratislava, IČO: 36 076 422, v 
cene: 2,-€/ha/rok, na obdobie 
10 rokov, za účelom výkonu 
práva poľovníctva na 
predmetných pozemkoch... 
b/   poveruje zástupcu MČ 
Bratislava – Rača Ing. Rudolfa 
Sisáka, zamestnanca Miestneho 
úradu MČ Bratislava – Rača, 
účasťou na valnom 
zhromaždení...  

splnené 

13 5.4.2016 8 

 Návrh na prenájom pozemku parc. 
č. 475/155 v k.ú. Rača, pod 
kontajnerovým stojiskom na 
Tbiliskej ul., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR  č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

UZN 151/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje prenájom pozemku 
„C“ KN parc. č. 475/155, o 
výmere 28 m2  stratilo 

platnosť 

14 5.4.2016 9 

 Návrh na prenájom časti 
pivničného priestoru v Nemeckom 
kultúrnom dome pre 
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš 
Máťúš, s. r. o., Detvianska 33, 831 
06 Bratislava, IČO: 36 839 418, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 

UZN 152/05/04/16/P 

 
MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje 
nájom nebytového priestoru 
/časť pivnice v Nemeckom 
kultúrnom dome/ vo výmere       
222,6 m2 
 
Zmluva č. 41/2006 zo dňa 
23.06.2016 
ISS 192/2016 

splnené 

15 5.4.2016 10 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
kultúra 

UZN 153/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje dotácie pre 
nasledovné organizácie... 
 
Dohody o poskytnutí dotácií boli 
podpísané oboma zmluvnými 
stranami, zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľom poskytnuté. 

splnené 

16 5.4.2016 11 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
šport       

UZN 154/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje dotácie pre 
nasledovné organizácie... 
 
Dohody o poskytnutí dotácií boli 
podpísané oboma zmluvnými 
stranami, zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľom poskytnuté. 

splnené 
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17 5.4.2016 12 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
sociálnych vecí 

UZN 155/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje dotácie pre 
nasledovné organizácie... 
 
Dohody o poskytnutí dotácií boli 
podpísané oboma zmluvnými 
stranami, zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľom poskytnuté. 

splnené 

18 5.4.2016 13 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
školstvo 

UZN 156/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje dotácie pre... 
 
Dohody o poskytnutí dotácií boli 
podpísané oboma zmluvnými 
stranami, zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľom poskytnuté. 

splnené 

19 5.4.2016 14 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011  - oblasť 
životné prostredie  

UZN 157/05/04/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača 
schvaľuje dotácie pre 
nasledovné organizácie... 
 
Dohody o poskytnutí dotácií boli 
podpísané oboma zmluvnými 
stranami, zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľom poskytnuté. 

splnené 

20 19.4.2016 3 

Voľba miestneho kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava-Rača na 
obdobie 2016 – 2022 

UZN 161/19/04/16/P 

 MZ MČ Bratislava-Rača  
a) konštatuje,  že v zmysle § 18a 
ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení    
neskorších predpisov zvolilo... 
b) určuje plat miestneho 
kontrolóra... 

splnené 

21 19.4.2016 4 

Návrh na rozšírenie predmetu 
nájmu Zmluvy o nájme pozemkov 
č. 53/2014, pre LBG   aréna s.r.o., 
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 
IČO: 46674357, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z.   o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 

UZN 162/19/04/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje rozšírenie predmetu 
nájmu schváleného uznesením 
č. 436/24/06/14/P  zo dňa 
24.06.2014 o priľahlé 
pozemky...... 
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme 
zo dňa 27.06.2016 

splnené 

22 19.4.2016 5 

Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 
140/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 

UZN 163/19/04/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje zmenu uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 
UZN 140/08/03/16/P zo dňa 
08.03.2016, nasledovne.....  

splnené 

23 19.4.2016 6 

Protest prokurátora proti VZN č. 
8/2008 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území MČ Bratislava-
Rača 

UZN 164/19/04/16/P 

MČ Bratislava-Rača vyhovuje 
protestu prokurátora Okresnej 
prokuratúry Bratislava III, sp. zn. 
Pd 286/15/1103-8 zo dňa 
15.02.2016... 

splnené 

24 17.5.2016 5 

Návrh na vstup mestskej časti 
Bratislava-Rača za člena do OOCR 
Malé Karpaty 

UZN 169/17/05/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
členstvo mestskej časti 
Bratislava-Rača v oblastnej 
organizácii cestovného ruchu 
„Malé Karpaty“ 
 
Dňa 8.6.2016 bola zaslaná 
písomná prihláška, spolu s 
požadovanými prílohami, o 
členstvo v OOCR Malé Karpaty. 

splnené 



18 

 

25 17.5.2016 6 

Návrh Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 
8/2008 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku na území Mestskej časti 
Bratislava-Rača 

UZN 170/17/05/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 
1/2016, ktorým sa zrušuje 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 
8/2008 o dodržiavaní čistoty a 
poriadku  
 
VZN č. 1/2016 nadobudlo 
účinnosť dňom 06.06.2016. 

splnené 

26 17.5.2016 7 

 Návrh na opakované pridelenie 
obecných nájomných bytov v 
zmysle VZN č. 1/2012 o nájme 
bytov 

UZN 171/17/05/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
opakované pridelenie obecného 
nájomného bytu: 
 
a) byt č. 24, na Hagarovej č. 11, 
2-izbový, rozloha 60,64 m2,... 
b) byt č. 25, na Peknej  ceste č. 
3, 2-garzónka, rozloha 49,03 
m2,... 
 
Zmluva 179/2016 zo dňa 
17.06.2016 
ISS 179/2016 
Zmluva 186/2016 zo dňa 
27.06.2016 
ISS 186/2016 

splnené 

27 17.5.2016 8 

 Návrh na predaj pozemku parc. č. 
19046/7 v k.ú. Rača Petrovi Illiťovi 
a Márii Illiťovej, v zmysle § 9a ods. 
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

UZN 172/17/05/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje predaj pozemku parc. 
č. 19046/7 v k.ú Rača o výmere 
89 m2,... 
  
Zmluva 44/2016 zo dňa 
18.07.2016 
ISS 203/2016 

splnené 

28 17.5.2016 9 

Návrh na zaujatie stanoviska 
k návrhu VZN hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 
..../2016 z ..........2016, o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, výške úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel, 
spôsobe úhrady a preukázania jej 
zaplatenia 

UZN 173/17/05/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača  súhlasí s 
návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
č. .... 

splnené 

29 28.6.2016 5 

Návrh na opakované pridelenie 
obecných nájomných bytov v 
zmysle VZN č. 1/2012 o nájme 
bytov 

UZN 181/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
opakované pridelenie obecného 
nájomného bytu: 
1) byt č. 4, Hubeného č. 28, 2-
izbový, rozloha 52,94 m2 
2) byt č. 21, Kafendova č. 2, 3-
izbový, rozloha 62,57 m2... 
3) byt č. 23, Podbrezovská č. 
28/A, garsónka, rozloha 22,44 
m2... 
 
Nájomné zmluvy boli oboma 
zmluvnými stranami podpísané 
a zverejnené na webovej 
stránke MČ Bratislava-Rača. 
1) zmluva zo dňa 20.07.2016 ISS 
208/2016 
2) zmluva zo dňa 20.07.2016 ISS 
209/2016 
3) zmluva zo dňa 18.07.2016 ISS 
204/2016 

splnené 
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30 28.6.2016 6 

Návrh na prenájom nebytových 
priestorov v Nemeckom kultúrnom 
dome, pre ZUŠ        Vrbenského 1, 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa   UZN 182/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
prenájom nebytového priestoru, 
4 miestnosti o celkovej výmere 
98,44 m2... 
 
Zmluva č. 50/2016 zo dňa 
24.08.2016 
ISS 230/2016  

splnené 

31 28.6.2016 7 

Návrh na odpustenie nájomného 
v nebytových priestoroch na Nám. 
A. Hlinku 3 - nájomca p. Zuzana 
Mokranová     

UZN 183/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
nesúhlasí s odpustením dlžnej 
sumy za nájom vo výške  625 € 
za obdobie január – až máj 2016 
 
Stanovisko MZ MČ Bratislava-
Rača bolo nájomcovi zaslané 
listom dňa 30.06.2016. 

splnené 

32 28.6.2016 8 

Návrh na rozšírenie predmetu 
nájmu Zmluvy o dlhodobom 
prenájme tepelného hospodárstva 
MČ Bratislava-Rača o 
odovzdávajúcu stanicu tepla na 
zdravotnom  stredisku Hubeného 2 

UZN 184/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje rozšírenie predmetu 
nájmu Zmluvy o dlhodobom 
prenájme tepelného 
hospodárstva...  
 
Dodatok č.3 k zmluve bol 
podpísaný oboma zmluvnými 
stranami a zverejnený na 
webovej stránke MČ Bratislava-
Rača. 
ISS 218/2016 zo dňa 19.07.2016 

splnené 

33 28.6.2016 9 

Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ 
Bratislava-Rača č. UZN 
173/17/05/16/P zo dňa 17.05.2016 

UZN 185/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje zmenu uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava - Rača č. UZN 
173/17/05/16/P zo dňa 
17.05.2016 nasledovne.... 

splnené 

34 28.6.2016 10 

Návrh Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača 2/2016, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. 
mája 2013 o niektorých 
podmienkach držania psov na 
území mestskej časti Bratislava-
Rača v znení VZN mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 3/2013 
z 10.12.2013   

UZN 186/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača  
schvaľuje 
všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Rača č. 
2/2016, ktorým sa mení a 
dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 2/2013 zo 14. 
mája 2013 o niektorých 
podmienkach držania psov... 
 
VZN č. 2/2015 bolo zverejnené 
zákonom stanoveným 
spôsobom a dňom 20.07.2016 
vstúpilo do platnosti. 

splnené 

35 28.6.2016 11 

 Návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy a 
mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti určenia 
príjemcu výnosu z trov konania 
spojených s prejednávaním 
priestupku podľa zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov 

UZN 187/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača súhlasí s 
návrhom dodatku Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v oblasti 
trov konania spojených s 
prejednávaním priestupku.....  splnené 
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36 28.6.2016 12 

 Návrh Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  
č......./2016 z .............. o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými  odpadmi 
na území hlavného mesta SR 
Bratislavy a o zmene a doplnení 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 13/2012 o miestnom  poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a o zmene a 
doplnení VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy v 
znení neskorších predpisov 

UZN 188/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava – Rača súhlasí  
s návrhom všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta...  

splnené 

37 28.6.2016 14 

Návrh na úpravu rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Rača na 
rok 2016 

UZN 189/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
úpravu rozpočtu na rok 2016 v 
predloženom znení.. 
 
Rozpočet bol zverejnený na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a zavedený do 
informačného systému. 

splnené 

38 28.6.2016 16 

 Návrh záverečného účtu Mestskej 
časti Bratislava-Rača za rok 2015, 
Stanovisko miestnej kontrolórky 
k záverečnému účtu Mestskej časti 
Bratislava-Rača za rok 2015 

UZN 191/28/06/16/P 

      MZ MČ Bratislava-Rača   
a/  berie na vedomie Stanovisko 
miestneho kontrolóra... 
b/ berie na vedomie Správu 
nezávislého audítora... 
c/ schvaľuje záverečný účet... 
d/ schvaľuje rozdelenie 
vysporiadaného prebytku 
rozpočtu vo výške 706.217,32 
€... 
 
 
Rozdelenie vysporiadaného 
prebytku rozpočtu bolo 
zavedené do účtovníctva.  

splnené 

39 28.6.2016 17 

Zadanie pre vypracovanie 
Územného plánu zóny Východné, 
MČ Bratislava-Rača čistopis, 
október 2015 

UZN 192/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača   
a/ berie na vedomie 
1) správu o obstaraní a 
prerokovaní...  
2) stanovisko Odboru výstavby a 
bytovej politiky... 
3) Vyhodnotenie stanovísk a 
pripomienok... 
b/ schvaľuje 
Zadanie pre vypracovanie 
Územného plánu zóny 
Východné... 
c/ odporúča 
starostovi Mestskej časti 
Bratislava-Rača pokračovať v 
obstarávaní Územného plánu 
zóny Východné 
 
Na podklade schváleného 
zadania sa spracúva Návrh 
Územného plánu zóny 
Východné 

v riešení 
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40 28.6.2016 18 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky MČ 
Bratislava-Rača na II. polrok 2016 

UZN 193/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača   
I. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti... 
II. poveruje 
miestnu kontrolórku vykonať 
kontrolnú činnosť .... 
 
Kontroly prebehli podľa 
schváleného plánu kontrolnej 
činnosti. 

splnené 

41 28.6.2016 19 

Návrh na zriadenie pracovnej 
skupiny pre riešenie technického a 
právneho stavu terasy na 
Karpatskom námestí 

UZN 194/28/06/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača   
a) súhlasí so zriadením 
pracovnej skupiny v zložení...  
b) poveruje túto pracovnú 
skupinu riešením technického aj 
právneho stavu... 
 
Stretnutia pracovnej skupiny sa 
uskutočnili dňa 23.7. a 8.9.2016. 

splnené 

42 20.9.2016 5 

 Návrh na úpravu rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Rača na 
rok 2016 

UZN 200/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava Rača 
schvaľuje úpravu rozpočtu na 
rok 2016 v predloženom znení... 
 
Rozpočet bol zverejnený na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a zavedený do 
informačného systému. 

splnené 

43 20.9.2016 6 

Návrh časového harmonogramu 
zostavovania a schvaľovania 
rozpočtu na rok 2017 a obdobie 
2018 – 2019 

UZN 201/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje časový harmonogram 
zostavovania a schvaľovania 
rozpočtu na rok 2017 ... 

splnené 

44 20.9.2016 7 

Návrh na delegovanie zástupcu 
zriaďovateľa, ako doplnenie počtu 
členov Rady školy  
pri MŠ Barónka 17 

UZN 202/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje delegovanie Mgr. 
Moniky Luknárovej ako 
zástupcu zriaďovateľa za člena 
Rady školy... 
 
Delegovaná poslankyňa Mgr. 
Monika Luknárová prijala 
funkciu člena Rady školy pri 
Materskej škole Barónka 17. 

splnené 

45 20.9.2016 8 

Návrh na uzatvorenie mimosúdnej 
dohody v súdnom spore č. 
27Cb/61/2004, navrhovateľ Oto 
Meheš 

UZN 203/20/09/16/P 
UZN 204/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje 
poslanecký návrh v časti 
uznesenia v znení:  
- žalovaný zaplatí žalobcovi 
sumu maximálne do výšky 
120.000,- €... 
 
MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje mimosúdne urovnanie 
sporu o zaplatenie 91.311,70,- € 
s príslušenstvom vedenom na 
OS BA III pod sp. zn. 
27Cb/61/2004 medzi žalobcom 
Otom Méhešom – MARS 
 
Dohoda u urovnaní  
ISS 345/2016 zo dňa 06.12.2016 

splnené 

46 20.9.2016 9 

Návrh na zrušenie uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava- Rača č. UZN 
137/08/03/16/P zo dňa 08.03.2016 

UZN 205/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača ruší 
uznesenie č. UZN 
137/08/03/16/P zo dňa 
08.03.2016  

splnené 

47 20.9.2016 10 

Návrh na prenájom pozemku parc. 
č. 475/155 v k.ú. Rača, pod 
kontajnerovým stojiskom na 
Tbiliskej ul., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí  

UZN 206/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje prenájom pozemku 
parc. č. 475/155, o výmere 28 
m2 ... 
Uznesenie stratilo platnosť z 
dôvodu nepodpísania nájomnej 
zmluvy žiadateľmi. 

stratilo 
platnosť 
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48 20.9.2016 11 

Návrh na odpredaj pozemkov parc. 
č. 17374/4, 41 a 71, a podielov 
1/24 na pozemkoch parc. č. 
17374/110, 111 a 112 v zmysle § 
9a ods.8 písm. b) zákona   
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

UZN 207/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava– Rača 
schvaľuje 
odpredaj nehnuteľného majetku 
nasledovne:  
1. pozemok registra „C“ KN 
parc.č. 17374/41, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 17 m2... 
2. pozemok registra „C“ KN 
parc.č. 17374/4, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 18 m2.... 
3. pozemok registra „C“ parc.č. 
17374/71, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 17 m2... 
s podmienkami: 
- kúpne zmluvy budú 
uzatvorené do 15.11.2016 
- kúpna cena bude uhradená do 
30 dní po podpise kúpnej 
zmluvy 
V prípade, že jednotlivé kúpne 
zmluvy nebudú podpísané do 
15.11.2016, toto uznesenie 
stratí platnosť v konkrétnej 
časti. 
 
Zmluva 308/2016 zo dňa 
24.10.2016 
ISS 308/2016  
Zmluva 61/2016 zo dňa 
14.11.2016 
ISS 323/2016 
Zmluva 60/2016 zo dňa 
10.11.2016 
ISS 322/2016 

splnené 

49 20.9.2016 12 

Návrh na vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov k pozemkom v 
záhradkárskej osade Močiar 

UZN 208/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
neschvaľuje zámer nakladania s 
pozemkami formou odpredaja v 
záhradkárskej osade Močiar 
 
List spolu s Výpisom uznesenia 
bol dňa 04.10.2016 zaslaný 
zástupcovi užívateľov 
pozemkov, p. Klimovi. 

splnené 

50 20.9.2016 13 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
kultúra 

UZN 209/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje dotáciu pre.. 
 
Dohoda o poskytnutí dotácie 
bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami, zverejnená 
na webovej stránke MČ 
Bratislava - Rača a žiadateľovi 
poskytnutá. 

splnené 

51 20.9.2016 14 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
šport 

UZN 210/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje dotáciu pre.. 
 
Dohoda o poskytnutí dotácie 
bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami, zverejnená 
na webovej stránke MČ 
Bratislava - Rača a žiadateľovi 
poskytnutá. 

splnené 

52 20.9.2016 15 

Návrh na schválenie dotácií v 
zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť 
sociálnych vecí 

UZN 211/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje dotáciu pre.. 
Dohoda o poskytnutí dotácie 
bola podpísaná oboma zml. 
stranami, zverejnená na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača a žiadateľovi poskytnutá. 

splnené 
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53 20.9.2016 16 

 Návrh na predaj osobného 
automobilu Volkswagen Passat 
Comfortline 1,6 L, striebornej 
farby, ŠPZ BA 731 UK 

UZN 212/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje predaj osobného 
automobilu Volkswagen Passat 
Comfortline 1,6 L, striebornej 
farby, ŠPZ BA 731 UK....... 
 
Kúpna zmluva č.370/2016 zo 
dňa 22.12.2016 

splnené 

54 20.9.2016 17 

Návrh  pomenovania ulice v 
Mestskej časti Bratislava-Rača 

UZN 213/20/09/16/P 

Návrh poslankyne Milady 
Dobrotkovej na zmenu 
uznesenia: MZ MČ Bratislava–
Rača schvaľuje  
názov ulice v lokalite Krasňany: 
Malé Krasňany  
Návrh uznesenia v predloženom 
znení nebol prijatý 
  
MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje názov ulice v lokalite 
Krasňany: Malokrasňanská ulica 

splnené 

55 20.9.2016 19 

Návrh na doplnenie člena stálej 
komisie  

UZN 215/20/09/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje 
za členku stálej Komisie 
životného prostredia, výstavby, 
územného plánu a dopravy 
poslankyňu Mgr. Lenka Antalová 
Plavuchová 

splnené 

56 25.10.2016 4 

Návrh na úpravu rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Rača na 
rok 2016 

UZN 220/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava Rača 
schvaľuje úpravu rozpočtu na 
rok 2016 v predloženom znení... 
 
Rozpočet bol zverejnený na 
webovej stránke MČ Bratislava-
Rača a zavedený do 
informačného systému. 

splnené 

57 25.10.2016 5 

Návrh na odpredaj nebytového 
priestoru na Peknej ceste 9-11, 
v zmysle §9a ods. 8 písm.  
a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

UZN 221/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
predaj nebytového priestoru č. 
2 a podielu 12407/465913 na 
spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach v 
bytovom dome na Peknej ceste 
9-11 do podielového 
spoluvlastníctva za celkovú cenu 
35.000,-€ v prospech 
žiadateľov... 

v riešení 

58 25.10.2016 6 

Návrh na prenájom nebytových 
priestorov pre Raná starostlivosť, 
n.o., v ZS na Tbiliskej ul., ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí  

UZN 222/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje prenájom nebytových 
priestorov č. 232, 233, 234 a 
229 v zdravotnom stredisku na 
Tbiliskej ul. o výmere 76,02m2... 

v riešení 

59 25.10.2016 7 

Návrh na predĺženie doby nájmu 
NP pre Oľgu Šikulovú, v objekte 
Kúria, na nám. A. Hlinku 3, 
Bratislava-Rača, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a 
ods. 9 písm.c) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  

UZN 223/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje predĺženie doby 
nájmu v objekte Kúria na nám. 
A. Hlinku v Bratislave-Rači, v 
prospech žiadateľky... 
 
Dodatok č.1 bol oboma 
zmluvnými stranami podpísaný 
28.10.2016 a zverejnený na 
webovej stránke MČ Bratislava-
Rača, ISS 314/2016 

splnené 
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60 25.10.2016 10 

Návrh na pridelenie obecných 
nájomných bytov v zmysle VZN č. 
1/2012 o nájme  bytov 

UZN 224/25/10/16/P  

MZ MČ Bratislava–Rača 
schvaľuje 
pridelenie obecného 
nájomného bytu: 
1. byt č. 50, na Podbrezovskej 
28/A, Bratislava, garsónka o 
rozlohe 22,44 m2 
žiadateľovi s najvyšším počtom 
bodov 147 
a) pánovi Stanislav Galba 
2. byt č. 54, na Žarnovickej 3, 
Bratislava 1-izbový, o rozlohe 
37,99 m2 
žiadateľovi s najvyšším počtom 
bodov 125 
a) pani Nikoleta Gavaldová 
 
Nájomné zmluvy boli oboma 
zmluvnými stranami podpísané 
a zverejnené na webovej 
stránke MČ Bratislava-Rača. 
ISS 318/2016 
ISS 312/2016 

splnené 

61 25.10.2016 11 

Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky     Bratislavy  
č......./2016 z ..............o miestnom 
poplatku za rozvoj 

UZN 225/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
nesúhlasí 
s návrhom Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného 
mesta  

splnené 

62 25.10.2016 12 

Návrh dodatku  Štatútu hl. mesta 
SR Bratislavy vo veci správy 
miestneho poplatku za rozvoj 

UZN 226/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača 
1.      súhlasí 
s návrhom dodatku Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy vo veci 
správy miestneho poplatku za 
rozvoj, na základe ktorého sa 
Štatút hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení dodatkov č. 1 
až č. 11 mení a dopĺňa 
takto:......... 
2.      súhlasí 
so zavedením miestneho 
poplatku za rozvoj na území 
Mestskej časti Bratislava-Rača  

splnené 

63 25.10.2016 13 

Návrh dodatku Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti 
hlavného mesta SR Bratislavy a 
mestských častí hlavného mesta SR 
Bratislavy v oblasti odpadového 
hospodárstva v súvislosti s 
nadobudnutím účinnosti zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

UZN 227/25/10/16/P 

MZ MČ Bratislava–Rača súhlasí s 
návrhom dodatku Štatútu 
hlavného mesta  

splnené 

64 13.12.2016 6 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 
miestnej kontrolórky na I. polrok 
2017 

UZN 235/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava - Rača, 
I. schvaľuje, 
II. poveruje, 
III. berie na vedomie,....... 
 
Kontroly prebiehajú podľa 
schváleného plánu kontrolnej 
činnosti.  

v riešení 
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65 13.12.2016 7 

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

UZN 236/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje zaradenie Materskej 
školy, Novohorská ul., súpisné 
číslo 7487, do siete škôl a 
školských zariadení, stredísk 
praktického vyučovania a 
pracovísk praktického 
vyučovania MŠVVaŠ SR, za 
účelom zriadenia materskej 
školy s predpokladaným 
dátumom začatia prevádzky 
01.09.2018. 
 
Uznesenie o súhlase o zaradení 
bude tvoriť prílohu žiadosti o 
zaradenie MŠ Novohorská do 
siete škôl adresované MŠVVaŠ 
SR.   

v riešení 

66 13.12.2016 8 

Návrh na opakované pridelenie 
obecných nájomných bytov v 
zmysle VZN č. 1/2012   o nájme 
bytov 

UZN 237/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje opakované pridelenie 
obecného nájomného bytu: 
a) byt č. 2, Cyprichova 2475/17, 
2-izbový, rozloha 59,81 m2 
Lýdii Danihelovej, 
b) byt č. 48, Podbrezovská č. 
28/A, garsónka, rozloha 29,00 
m2 
 
Nájomné zmluvy boli oboma 
zmluvnými stranami podpísané 
a zverejnené na webovej 
stránke MČ Bratislava-Rača. 
 
Zmluva 360/2016 zo dňa 
20.10.2016 
ISS 360/2016 
Zmluva 361/2016 zo dňa 
21.10.2016 
ISS 361/2016 

splnené 

67 13.12.2016 9 

Návrh Komunitného plánu 
sociálnych služieb MČ Bratislava-
Rača na roky 2017-2019 

UZN 238/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje Komunitný plán 
sociálnych služieb MČ 
Bratislava-Rača na roky 2017-
2019 
 
Schválený Komunitný plán 
sociálnych služieb bol 
zverejnený na webovej stránke 
MČ Bratislava-Rača. 

splnené 

68 13.12.2016 12 

Návrh rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Rača na rok 2017 a 
obdobie 2018 – 2019 Stanovisko 
miestneho kontrolóra  

UZN 241/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Račaa/ berie 
na vedomie 
stanovisko miestnej kontrolórky 
k návrhu rozpočtu Mestskej 
časti Bratislava-Rača na rok 
2017 a obdobie 2018 - 2019 
b/ schvaľuje 
rozpočet Mestskej časti 
Bratislava-Rača na rok 2017, 
výška príjmov a výdavkov 
rozpočtu je 10,787.722.- € 
c/ berie na vedomie 
návrh rozpočtu na rok 2017 a na 
obdobie 2018 – 2019 
d/ schvaľuje 
hlavné investičné akcie hradené 
z kapitálových výdavkov pre rok 
2017 nasledovne:........ 
 
Rozpočet bol zverejnený na 
webovej stránke MČ  a 
zavedený do inf.  systému. 

splnené 
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69 13.12.2016 13 

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o 
podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom  

UZN 242/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Rača č. 3/2016 zo dňa 
13.12.2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým 
osobám – podnikateľom v 
predloženom znení s účinnosťou 
od 01.01.2017. 
 
VZN č. 3/2016 bolo zverejnené 
zákonom stanoveným 
spôsobom a dňom 01.01.2017 
sa stalo účinným. 

splnené 

70 13.12.2016 14 

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o 
pravidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb na  území 
MČ Bratislava-Rača 

UZN 243/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača  
a/ vyhovuje 
protestu prokurátora Okresnej 
prokuratúry Bratislava III., sp. 
zn. Pd 233/16/1103-2 zo dňa 
24.08.2016 proti Všeobecnému 
záväznému nariadeniu Mestskej 
časti Bratislava-Rača č. 
3/2008.......... 
b/ schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Rača č. 
4/2016 zo dňa 13. decembra 
2016 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Rača s účinnosťou od 
01. apríla 2017 v predloženom 
znení. 
 
VZN č. 4/2016  bolo zverejnené 
zákonom stanoveným 
spôsobom a dňom 01.04.2017 
sa stane účinným. 

splnené 

71 13.12.2016 15 

Návrh na predaj pozemku parc. č. 
2107/16 na Stupavskej ul., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  

UZN 244/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje 
predaj pozemku parc.č. 2107/16 
v k.ú. Rača, vo výmere 102 m2 
do podielového spoluvlastníctva 
o veľkosti 1/4 žiadateľov 
Juraja Mriša s manželkou Silviou 
Mrišovou,, 
Martina Sučanského, Ing. Ivana 
Sámela, Ing. Dušana Černého za 
cenu 100,- €/m2, t.j. 10.200,- €, 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, z 
dôvodu vybudovania 
kanalizačnej a vodovodnej 
prípojky pre stavby vo 
vlastníctve žiadateľov s 
podmienkami: 
- kúpna zmluva bude uzatvorená 
do 31.03.2017 
- kúpna cena bude uhradená do 
45 dní po podpise zmluvy 
V prípade, že kúpna zmluva 
nebude podpísaná do 
31.03.2017, toto uznesenie 
stratí platnosť. 
 
Zmluva je v štádiu 
pripomienkovania stranami. 

v riešení 
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72 13.12.2016 16 

Návrh na predaj pozemku parc. č. 
2107/22 na Stupavskej ul., ako 
prípad hodný osobitného zreteľa  v 
zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov  

UZN 245/13/12/16/P 

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje predaj pozemku 
parc.č. 2107/22 v k.ú. vo výmere 
135 m2, Rača v prospech 
Benedikta Žitného, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za cenu 100,- €/m2 
t.j. 13.500,- € z dôvodu 
pričlenenia k pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa s 
podmienkami: 
- kúpna zmluva bude uzatvorená 
do 31.03.2017 
- kúpna cena bude uhradená do 
45 dní po podpise zmluvy 
V prípade, že kúpna zmluva 
nebude podpísaná do 
31.03.2017, toto uznesenie 
stratí platnosť.  
 
Zmluva je v štádiu 
pripomienkovania zmluvnými 
stranami. 

v riešení 

73 13.12.2016 17 

Návrh na prenájom nebytových 
priestorov pre Domov sociálnych 
služieb pre deti a dospelých Sibírka 
v ZS na Hubeného ul. 2, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 
138/1991   Z. z. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov  

UZN 246/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje schvaľuje 
prenájom nebytových 
priestorov v zdravotnom 
stredisku na Hubeného ul. 2 o 
výmere 39 m2, v prospech 
Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých Sibírka, Sibírska 
69, 831 02 Bratislava, IČO: 
00604968......... 
 
Zmluva 4/2017 zo dňa 
30.01.2017 
ISS 14/2017 

splnené 

74 13.12.2016 18 

Návrh na prenájom časti pozemku 
parc. č. 475/2 v areáli ZŠ Tbiliská 6, 
ako prípad hodný  osobitného 
zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov  UZN 247/13/12/16/P  

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje schvaľuje 
prenájom časti pozemku vo 
výmere 12 m2, parc.č. 475/2 v 
k.ú. Rača v prospech 
Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, 
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, 
IČO: 00156884............ 
 
Zmluva je v štádiu 
pripomienkovania zmluvnými 
stranami. 

v riešení 

75 13.12.2016 19 

 Návrh plánu sobášnych dní v roku 
2017 na Matričnom úrade MČ 
Bratislava-Rača 

UZN 248/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
schvaľuje plán sobášnych dní v 
roku 2017 na Matričnom úrade 
MČ Bratislava-Rača 
nasledovne:...... 
 
Plán termínov sobášov na rok 
2017 je v platnosti.   

splnené 
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76 13.12.2016 20 

Návrh plánu zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva a Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Rača na 
rok 2017, návrh termínov stretnutí 
poslancov Miestneho 
zastupiteľstva s obyvateľmi 
mestskej časti 

UZN 249/13/12/16/P   

MZ MČ Bratislava-Rača 
a) schvaľuje 
plán zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva a Miestnej rady 
mestskej časti Bratislava-Rača 
na rok 2017 
b) berie na vedomie 
plán stretnutí poslancov 
miestneho zastupiteľstva s 
obyvateľmi Mestskej časti 
Bratislava- Rača na rok 2017. 
 
Plán zasadnutí  MZ a MR MČ 
Bratislava - Rača a termíny 
stretnutí poslancov s obyvateľmi 
na rok 2017 sú zverejnené na 
webovej stránke MČ Bratislava - 
Rača.   

splnené 
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Rôzne:  
 
Návrh poslanca Ing. Miloslava Jošta  
na prijatie uznesenia v znení: 
      MZ MČ Bratislava-Rača  
žiada starostu MČ Bratislava-Rača o 
vypracovanie informácie o 
možnosti spracovania územného 
plánu zóny v centrálnej časti Rače. 

UZN 251/13/12/16/P   

Informácia bola predmetom 
rokovania   komisie životného 
prostredia, výstavby, územného 
plánu a dopravy, konanej dňa 
1.2.2017. v riešení 

 


