
dátum 

konania 

MZ

bod 

pro

gra

mu

názov 

bodu
uznesenie plnenie uznesení stav

1 20.2.2018 4

Návrh na 

udelenie 

ocenenia 

"Račianske 

srdce" za rok 

2017

UZN 394/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača schvaľuje udelenie ocenenia "Račianske srdce" za 

rok 2017 nasledovným osobám: RNDr. Viera Drotovánová, Ing. Zuzana 

Klaučová, p. Ľudmila Kovačičová, p. František Madola, Mgr. Martin Mýtny                                                   

Plnenie:                                                                                                          

Navrhovatelia nominácií, ktoré boli schválené boli o tejto skutočnosti 

písomne informovaní. Slávnostné odovzdávanie ocenenia "Račianske 

srdce" za rok 2017 sa uskutočnilo v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 

3, Bratislava-Rača dňa 19.03.2018o 18,00 hod.

splnené

2 20.2.2018 5

Návrh 

Všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača 

č......./2018 o 

určení 

školských 

obvodv 

základných 

škôl v 

zriaďovateľske

j pôsobnosti 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača

UZN 395/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                 

schvaľuje                                                                                                             

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2018 o 

určení školských obvodov základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 01. 

apríla 2018                                                                                                              

Plnenie:                                                                                                                               

VZN č. 1/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom, účinným 

dňom 01.04.2018

splnené

3 20.2.2018 6

Návrh 

Všeobecne 

záväzné 

nariadenie 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 

.../2018 

o miestnom 

poplatku za 

rozvoj na 

území 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača  

UZN          396/20/02/ 

18/P

MZ MČ Bratislava-Rača

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2018 zo 

dňa 20.02.2018 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Rača v predloženom znení s účinnosťou od 01.04.2018.

Plnenie:                                                                                                                               

VZN č. 1/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom, účinným 

dňom 01.04.2018.

splnené

Uznesenia - MZ MČ Bratislava-Rača - 2018- Príloha č. 2



4 20.2.2018 7

Návrh na 

predaj 

pozemkov 

parc. č. 

4963/193 a 

223 v k.ú. Rača 

na Hruškovej 

ul., ako prípad 

hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 397/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača

schvaľuje

predaj pozemkov registra „C“ parc.č. 4963/193 o celkovej výmere 1186 m2, 

druh pozemku ostatná plocha, vedenom Okresným úradom Bratislava, 

katastrálny odbor, zapísanom na LV č. 1628 pre k.ú. Rača a parc. č. 4963/223 

o celkovej výmere 135 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, zapísanom na LV 

č. 9508 pre k.ú. Rača, v prospech PEPOSTAV DEVELOPMENT, s.r.o., 

Tymiánová 14, 821 07 Bratislava, IČO: 48 306 312, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 200.000,- € z dôvodu 

pričlenenia k pozemku vo vlastníctve žiadateľa za nasledovných podmienok:

- kúpna zmluva bude uzavretá do 30.06.2017

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní po podpise zmluvy.

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.06.2017, toto 

uznesenie stratí platnosť.

Plnenie: 

Zmluva č. ISS 114/2017 zo dňa 04.05.2017 (na základe odsúhalenej zmeny 

uznesenia na MZ MČ Bratislava-Rača konanom dňa 11.04.2017, pod č. UZN 

286/11/04/17/P.

splnené

5 20.2.2018 6

Návrh 

Všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 

....../2018, 

ktorým sa 

mení a dopĺňa 

všeobecne 

záväzné 

nariadenie 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 6/2012 

o miestnych 

daniach

UZN 396/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                 

schvaľuje                                                                                                            

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach v predloženom znení s 

účinnosťou od 01. apríla 2018.                       Plnenie:                                                                                                                               

VZN č. 2/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 

01.04.2018 vstúpilo do platnosti

splnené

6 20.2.2018 7

Návrh na 

prenájom 

nebytových 

priestorov v 

Kultúrnom 

stredisku 

Žarnovická, 

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 - 

Divadlo 

Endorfín

UZN 397/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                    

schvaľuje                                                                                                               

prenájom nebytového priestoru, miestnosť č. 10 na 1. posch. objektu 

Kultúrneho strediska na ulici Žarnovická č. 958/7 v Bratislave v prospech 

DIVADLA ENDORFÍN so sídlom Dorastenecká 9956/11, 831 07 Bratislava-

Vajnory, IČO: 51117819, 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 využívania priestorov na skúšky predstavení 

divadla a skladovanie kulís a kostýmov, za nasledovných podmienok:- výška 

nájmu: 1,-  /m2/rok, výmera: 42,93 m2, doba nájmu: neurčitá, úhrada 

prevádzkových nákladov                                                              Plnenie:                                                                                                                             

Nájomná zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená  

na webovej stránke MČ Bratislava-Rača pod poradovým číslom 46/2018

splnené



7 20.2.2018 8

Návrh na 

rozšírenie 

predmetu 

nájmu - 

nebytový 

priestor v 

Zdravotnom 

stredisku 

Tbiliská 6 ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle  §9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 398/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

schvaľuje                                                                                                               

rozšírenie predmetu nájmu - nebytový priestor č. 109a vo výmere 9 m2 v 

Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre nájomcu Renáta 

Porsoková- REN IG, Nad jazierkom 3, 831 07 Bratislava, IČO: 35213809, v 

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

znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia prevádzky - šitie a predaj 

zdravotných odevov a pomôcok, oprava zdravotných a bežných odevov, za 

týchto podmienok: - cena nájmu je 52 €/m2/rok, úhrada prevádzkových 

nákladov spojených s prenájmom, nájom na dobu určitú do 31.01.2021                                                                                                              

Plnenie:                                                                                                                          

Nájomná zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami a zverejnená 

na webovej stránke  MČ BA-Rača pod poradovým číslom 50/2018

splnené

8 20.2.2018 9

Návrh na 

prevod časti 

pozemku parc. 

č. 475/10 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 - 

FITCENTRUM 

W.M., spol. s 

r.o.

UZN 399/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava- Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                 

odpredaj časti pozemku registra "C" KN parc. č. 475/10 o celkovej výmere 

4115 m2, zapísanom na LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu novovytvorenej 

parcely registra "C" KN č. 475/170 vo výmere 1370 m2 za cenu 125,- €/m2 a 

stavby - nebytovej budovy postavenej na predmetnom pozemku za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom vo výške 7155,27 € v prospech 

FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, 

IČO: 31379401 ako prípad hodný osobitného treteľa v zmysle  §9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa za 

účelom vybudovania ďalšieho športoviska s nasledovnými podmienkami: -

kúpna zmluva bude podpísaná do 31.08.2018, kúpna cena bude uhradená 

do 30 dní od podpisu zmluvy.                             Plnenie:                                                                                                                         

Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 12.07.2018 

a zverejnená pod poradovým číslom 40/2018 

splnené

9 20.2.2018 11

Návrh na 

predĺženie 

platnosti 

uznesenia MZ 

MČ Bratislava-

Rača č. UZN 

370/12/12/17/

P zo dňa 

12.12.2017 na 

odpredaj 

nebytového 

priestoru - 

garáže na 

Karpatskom 

námestí 

7,8,9,10,10A.

UZN 400/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                 

schvaľuje                                                                                                                      

zmenu uznesenia č. UZN 370/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prevod 

nebytového priestoru č. 2-903 o výmere 15,96 m2 v bytovom dome na 

Karpatskom námestí 7,8,9,10,10a, súpisné číslo 7770, parc. č. 2875/42, 

podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a 

spoluvlastnícky podiel k pozemku 1596/491985 nasledovne:  Slová "do 

28.02.2018" sa nahrádzajú slovami "do 15.04.2018" Ostatný text uznesenia 

zostáva nezmenený.                                                                                                             

Plnenie:                                                                                                                     

Mestská časť doručila podpísanú zmluvu dňa 15.03.2018 na MV SR 

Bratislava na podpis kupujúceho, kde do dnešného dňa sa tak nestalo, čím 

uznesenie stratilo platnosť.

stratilo 

platnosť



10 20.2.2018 12

Návrh na 

predĺženie 

platnosti 

uznesenia MZ 

MČ Bratislava-

Rača č. UZN 

369/12/12/17/

P zo dňa 

12.12.2017

UZN 401/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                             

schvaľuje                                                                                                                       

zmenu uznesenia č. UZN 369/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prevod 

pozemku registra "C" KN parc. č. 17374/76 o výmere 17 m2, druh pozemku 

Zastavané plochy a nádvoria, zapísanom na LV č. 1 pre k.ú. Rača a podiel 

1/24 na pozemku registra "C" KN parc.č. 17374/108, druh pozemmku 

Ostatné plochy o celkovej výmere 402 m2, zapísaný na LV č. 9801 pre k.ú. 

Rača v prospech Ing. Peter Fico s manželkou Oľgou Ficovou, nasledovne: 

Slová "do 28.02.2018" sa nahrádzajú slovami "do 30.04.2018" Ostatný text 

uznesenia zostáva nezmenený.                                                                            

Plnenie:                                                                                                                          

Kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 28.02.2018 

a zverejnená na webovej stránke MČ BA- Rača pod poradovým číslom 

47/2018

splnené

11 20.2.2018 14

Návrh na 

pridelenie 

obecného 

nájomného 

bytu

UZN 403/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                              

schvaľuje                                                                                                              

pridelenie obecného nájomné o bytu č. 20 o rozlohe 26,92 m2, vchod: 

Podbrezovská 28/A v Bratislave, na prízemí bytového domu, súpisné číslo 

9150, postaveného  na pozemku registra "C" KN parc. č. 422/7, k.ú. Rača, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 5454 na dobu určitú 1 rok  od 15.03.2018 

do 14.03.2019 žiadateľke: p. Eve Čavošovej s počtom bodov 154.                                         

Plnenie:                                                                                                                        

Zmluva o pridelení obecného nájomného bytu je oboma zmluvnými 

stranami podpísaná 12.03.2018 a zverejnená na webovej stránke MČ BA - 

Rača pod poradovým číslom 62/2018. Byt bol žiadateľke dňa 15.03.2018 

odovzdaný do užívania

splnené

12 20.2.2018 16

Návrh na 

vymenovanie 

nového člena - 

odborníka z 

radov 

obyvateľov do 

Komisie 

sociálnej a 

bytovej MZ 

MČ Bratislava-

Rača

UZN 405/20/02/18/P

MZ MČ Bratislava- Rača                                                                                                   

schvaľuje                                                                                                              

doplnenie nového člena - odborníka z radov obyvateľov do Komisie sociálnej 

a bytovej MZ MČ Bratislava-Rača - Mgr. Jána Kmeťa, PhD.                                                                                                               

Plnenie:                                                                                                                

Menovaný neposlanec - odborník začal pracovať v príslušnej komisii

splnené

13 3.4.2018 5

Návrh na 

úpravu 

rozpočtu 

Mestskej časti 

Bratislava-

Rača na rok 

2018

UZN 413/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                           

schvaľuje                                                                                                                      

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu 

je 13.680.362,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13.680.362,- €.                                                                                                      

Plnenie:                                                                                                                           

Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a 

zavedený do informačného systému.

splnené

14 3.4.2018 6

Návrh 

všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača, ktorým 

sa vydávajú 

trhové 

poriadky pre 

tržnicu a 

príležitostné 

trhy na území 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača

UZN 414/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                               

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2018, 

ktorýmm sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na 

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

01.05.2018.                             Plnenie:                                                                                                                               

VZN č. 3/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 

01.05.2018 vstúpilo do platnosti.

splnené



15 3.4.2018 7

Návrh na 

zmeny a 

doplnenia 

zriaďovacích 

listín a ich 

dodatkov 

materských a 

základných 

škôl v 

zriaďovateľske

j pôsobnosti 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača

UZN 415/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                  

doplnenie zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl v 

tam uvedenom znení uznesenia.                      Plnenie:                                                                                                                  

Schválené dodatky k zriaďovacím listinám boli vytvorené a po podpísaní 

distrubuované do škôl, toho času podpísané a platné.

splnené

16 3.4.2018 8

Návrh na 

určenie 

zloženia a 

počtu členov 

rád škôl pri 

materských 

školách v 

zriaďovateľske

j pôsobnosti 

MČ Bratislava-

Rača

UZN 416/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                      

schvaľuje                                                                                                                    

zloženie a počet rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od nového 

funkčného obdobia danej rady školy v  znení tam uvedenom.                                                                                                                

Plnenie:                                                                                                                                   

So schválenou úpravou počtu členov rád škôl boli písomne oboznámené 

riaditeľstvá dotknutých škôl a jednotlivé počty členov rád budú 

obsadzované vždy od nového funkčného obdobia danej rady školy v zmysle 

schváleného uznesenia.

splnené

17 3.4.2018 9

Návrh na 

delegovanie 

zástupcov 

zriaďovateľa 

do rady školy 

pri Materskej 

škole Barónka 

17 a do rady 

školy pri 

Materskej 

škole Pri 

Šajbách 22A

UZN 417/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

deleguje                                                                                                                 

zástupcov zriaďovateľa do rady školy                                                                  a) 

pri Materskej škole Barónka 17 na jej funkčné obdobie od 11.04.2018 v 

tomto zložení: Mgr. Monika Luknárová,  Ing Miloslav Jošt, Ing. Róbert 

Pajdlhauser                                                                                    b) pri Materskej 

škole Pri Šajbách 22A  na jej funkčné obdobie od 24.04.2018 v tomto 

zložení:Dagmar Gerlingerová, Cyril Sekerka,                        Mgr. Angelika 

Bezděková                                                                                      Plnenie:                                                                                                                                     

V uvedených materských školách prebehli voľby členov rady škôl už v 

novom zložení.

splnené



18 3.4.2018 10

Návrh na 

predaj 

nebytového 

priestoru č. 2 a 

podielu 

12407/465913 

na spoločných 

častiacha a 

zariadeniach v 

bytovom 

dome na 

Peknej ceste 9-

11 v Bratislave 

v zmysle §9a 

ods. 8 písm. a) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 418/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                              

predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných 

častiach a zariadeniach v bytovom dome na Peknej ceste 9-11 v Bratislave 

do podielového spoluvlastníctva za celkovú cenu 35.000,-€ v prospech 

žiadateľov:

PhDr. Rozália Čornaničová, Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava,

PhDr. Tomáš Gurský, Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava a manželka Ing. Eva 

Gurská, rod. Horská, Opletalova 7, 841 07 Bratislava,RNDr. Jozef Kadlečík a 

manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, rod. Matečková, CSc., Pekná cesta 

11, 831 52 Bratislava,Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., Pekná cesta 9, 831 52 

Bratislava,Ing. arch. Janka Čúrna, CSc. Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava,Pavol 

Synovec a manželka Erika Synovcová, rod. Tobáková, Pekná cesta 11, 831 52 

Bratislava, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok:

- podiel vo výške 1/6 pre každého záujemcu (cena 5.833,33 €/záujemca),

- žiadateľmi už uhradená kúpna cena sa bude považovať za kúpnu cenu 

podľa kúpnej  zmluvy uzavretej na základe tohto uznesenia,

- kúpna zmluva bude uzatvorená do 31.08.2018.  

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.08.2018, toto 

uznesenie stratí platnosť.

Plnenie:                                                                                                                             

Návrh zmluvy bol zaslaný zmluvným stranám. K podpisu však v lehote do 

31.08.2018 nedošlo.

stratilo 

platnosť

19 3.4.2018 11

Návrh na 

rozšírenie 

predmetu 

nájmu - 

nebytový 

priestor č.m. 

151C v 

Zdravotnom 

stredisku 

Tbiliská 6 ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle §9a 

ods. 9 písm. c) 

ZáKONA snr č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 419/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                                 

a) prenájom nebytového priestoru č. m. 151C o výmere 16 m2 v 

Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a dorast, s.r.o., so 

sídlom Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331, v zmysle § 9a ods. 

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

predpisov z dôvodu rozšírenia prevádzky ambulancie a preventívneho 

centra pre deti a dorast za týchto podmienok:

-  cena nájmu je 52 €/m2/rok

-  úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom

-  nájom na dobu určitú do 31.12.2022

b) zmenu uznesenia č. UZN 375/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na prenájom 

nebytových priestorov č. m. 152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 

61,14 m2 v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači pre Deti a 

dorast s.r.o., so sídlom Ševčenkova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46920331, v 

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

znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia kapacít ambulancie pre deti 

a dorast a zachovania kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti o 

najmenších a mladých obyvateľov MČ, nasledovne: 

Slová „152, 153, 154, 151b a 158 o celkovej výmere 61,14 m2“ sa nahrádzajú 

slovami „152, 153, 154, 151b a 148 o celkovej výmere 61,01 m2“.

Slová „o výmere 41,14 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 37,21 m2“ a 

slová „o výmere 20 m2“ sa nahrádzajú slovami „o výmere 23,8 m2“.

 Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.

Plnenie:                                                                                                                     

Dodatok k nájomnej zmluve bol podpísaný oboma zmluvnými stranami 

dňa 02.05.2018 a zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 157/2018.

splnené

20 3.4.2018 12

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

životné 

prostredie

UZN 420/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                   

dotáciu pre a)  OZ Priatelia Rače vo výške 450,-€

splnené



21 3.4.2018 12

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

životné 

prostredie

UZN 421/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                        

schvaľuje                                                                                                                    

dotáciu pre b) Stará jedáleň, o.z. vo výške 2000,-€

splnené

22 3.4.2018 12

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

životné 

prostredie

UZN 422/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                      

schvaľuje                                                                                                                    

dotáciu pre c) Poľovnícka spoločnosť Rača - 800,-€                            Anna 

Machovičová - 474,- €,  LANDIER, spol. s r.o. - 3000,- €, TALK ADVERTISING 

s.r.o. - 1500,- €, ŠOŠ hotelových služieb a obchodu, príspvková organizácia - 

1200,- €, Trail Biely kríž, občianske združenie - 600,- €.                                                                                                

Plnenie:                                                                                                                       

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom 

poskytnuté.

splnené

23 3.4.2018 13

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť socálne 

veci

UZN 423/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                              

schvaľuje                                                                                                                        

dotácie pre nasledovné organizácie:                                                     Občianske 

združenie STOPA Slovensko - 700,- €, ZO JDS Krasňany - 700,- €, ZO JDS 

Krasňany - 0,- €, Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - 500,- €, Slovenský 

zväz invalidov - ZO Rača - 500,- €, ZO JDS Bratislava - Rača - 700,- €, ZO 

Slovenského zväzu telesne postihnutých - 500,- €, Stará jedálen, o.z. - 500,- 

€, Priatelia Rače, o.z. - 500,- €, Rodinné centrum Ráčik, o.z. - 510,- €, 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku - 570,- €, Raná starostlivosť, n.o. - 

2500,- €, Mládež ulice, o.z. - 1830 ,- €, Krasňanko, o.z. - 340,- €, OZ Vagus, 

o.z. - 1000,- €, OZ Prevencia V&P - 1000,- €, AD-ea, občianske združenie - 

1000,- € .                                                                                          Plnenie:                                                                                                                      

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom 

poskytnuté.                  

splnené

24 3.4.2018 14

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť školstvo

UZN 424/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                               

schvaľuje                                                                                                                     

dotáciu pre:                                                                                                              

Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2) - 900,- €, SRRZ-

RZ pri Materskej škole (Gelnická 34) - 900,- €, Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie - 400,- €, SRRZ-RZ pri Materskej 

škole (Cyprichova 74) - 400,- €.                                  Plnenie:                                                                                                                                

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom 

poskytnuté.          

splnené

25 3.4.2018 15

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť kultúra

UZN 425/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                          

schvaľuje                                                                                                                          

finančné dotácie pre nasledovné organizácie:                                       Klub 

železničnej nostalgie Bratislava- Východ - 500,- €, OZ Varianty - 480,- €, 

Vienok - 1.000,- €, RC Ráčik, o.z. - 350,- €, Asociácia pre vedu a mládež 

AMAVET - 680,- €, OZ Jeleň - 720,- €, Asociácia pre vedu a mládež AMAVET - 

500,- €, MO Matice slovenskej BA - Rača - 800,- €, MO Matice slovenskej  BA-

Rača - 400,,- €, Rudolf Geri - Gedur musical production - 0,- €, OZ Hudbou k 

srdcu - 500,- €, Račiansky vinohradnícky spolok - 1.000,- €, Klub rodičov a 

detí Vajnory - 400,- €, Divadlo Edndorfín - 500,- €.                                       

Plnenie:                                                                                                                         

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom 

poskytnuté.  

splnené



26 3.4.2018 16

Návrh na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť šport

UZN 426/03/04/18/P

MZ MČ Bratislava Rača                                                                                          

schvaľuje                                                                                                                  

finančné dotácie pre nasledovné organizácie:                              LEONIDAS, 

o.z. - 1.000,- €, ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. - 1.100,- €, ŠK Krasňany, 

o.z. - 4.000,- €, Klub priateľov futbalu KENGURA, o.z. - 7.500,- €, Futbalový 

klub Rača, o.z. - 9.000,- €, Združenie priateľov tanca H&T, o.z. - 2.000,- 

€,Športový hokejbalový klub Račistorf - 800,- , Klub pozemného hokeja Rača, 

o.z. - 1.200,- €, VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. - 600,- €, Slovenský 

stolnotenisový zväz, o.z. - 1.200,- €, House Of Power, o.z. - 1.000,- €, 

Sportmedia, s.r. - 400,- €, BMX Klub Rača, o.z. - 900,- €, Krasňanko, o.z. - 400,- 

€, CRAZY JUMP, o.z. - 850,- €, Športový klub LIDO, o.z. - 600,- €.                                                                                               

Plnenie:                                                                                                                       

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a žiadateľom 

poskytnuté.

splnené

27 15.5.2018 6

Návrh na 

prenájom časti 

pozemku parc. 

č. 17321/2 na 

Cyprichovej ul. 

č. 74 ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí  

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 438/15/05/18/P 

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                   

prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 17321/2, v k.ú. Rača vo výmere 

700 m2  v areáli MŠ Cyprichova 74 v prospech Mgr. Milan Náhlik, trvale 

bytom Štefana  Králika 3, 841 07 Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

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

obci v znení neskorších predpisov,  z dôvodu zachovania kontinuity nájmu 

pozemku, na ktorom žiadateľ vybudoval  tenisový kurt s príslušenstvom za 

účelom rozvoja športových aktivít v MČ a vedeniu  a formovaniu správneho 

a zdravého životnému štýlu detí v školskom veku, ako aj  dospelých 

obyvateľov MČ za týchto podmienok:

 - cena nájmu: 1,50 EUR/m2/ rok, t.j. 1.050,- EUR/rok

 - výmera: 700 m2

 - nájom na dobu: neurčitú

 - nájomca vykoná opravu oplotenia stavby tenisového kurtu  na vlastné 

náklady  a následne bude vykonávať údržbu oplotenia počas celej doby 

nájmu.

 V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 29.6.2018, uznesenie 

stráca  platnosť.

Plnenie:                                                                                                                         

Žiadateľ p. Náhlik písomne oznámil, že zmluvu s mestskou časťou 

nepodpíše z dôvodu neprijateľných finančných podmienok

nesplnené

28 15.5.2018 10

Návrh na 

odmenu 

miestnemu 

kontrolórovi 

za rok 2017

UZN 442/15/05/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                

schvaľuje                                                                                                                 

miestnej kontrolórke mestskej časti Bratislava-Rača JUDr. Jane Bezákovej 

odmenu za rok 2017 vo výške 20% z hrubého príjmu za výkon funkcie 

miestneho kontrolóra a to vo výške 4.903,- € Plnenie:                                                                                                                 

Schválená odmena bola miestnej kontrolórke vyplatená v najbližšom 

výplatnom termíne.

splnené



29 15.5.2018 11

Návrh na 

združenie 

finančných 

prostriedkov 

za účelom 

opravy terasy 

na 

Karpatskom 

námestí 7-10

UZN 443/15/05/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                    

a) berie na vedomie informáciu pracovnej skupiny zriadenej na riešenie 

problematiky opravy pochôdznej terasy na Karpatskom námestí č. 7 - 13

b) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje účasť mestskej časti Bratislava-

Rača v združení vytvorenom s vlastníkmi bytov, nebytových priestorov a 

garáží, Karpatské nám. č. 7 - 10, Bratislava, v zastúpení správcovskou 

spoločnosťou Fondbyt, s.r.o, Závadská 20, 831 06 Bratislava, IČO 36 780 502, 

za účelom zabezpečenia činností a prác spojených s realizáciou stavebných 

úprav - udržiavacích prác, umožňujúcich prechod verejnosti cez pochôdzne 

terasy bytového domu Karpatské nám. 7 - 10

c) v zmysle § 15 ods. 2 písm. j) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave schvaľuje združenie rozpočtovaných 

finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Rača vo výške 20.000,- € 

pre potreby  naplnenia účelu združenia. 

UZN 443

Plnenie:                                                                                                                        

Zmluva o združení bola dňa 13.06.2018 podpísaná oboma zmluvnými 

stranami a je zverejnená na webovj stránke MČ Bratislava-Rača pod č. 

205/2018. Finančné prostriedky zo strany mestskej časti boli na účet 

združenia zaslané dňa 19.06.2018.

splnené

30 26.6.2018 4

Návrh 

všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 

....../2018, 

ktorým sa 

mení a dopĺňa 

všeobecne 

záväzné 

nariadenie 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 3/2017 

z 23.mája 

2017 o 

spôsobe 

určenia a 

sume úhrad a 

spôsobe 

platenia úhrad 

za sociálne 

služby 

poskytované 

mestskou 

časťou 

Bratislava-

Rača.

UZN 447/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava -Rača                                                                                

schvaľuje                                                                                                             

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a 

spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou 

Bratislava-Rača. Plnenie:                                                                                                                               

VZN č. 4/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom a dňom 

01.09.2018 vstúpilo do platnosti.

splnené



31 26.6.2018 5

Návrh na 

schválenie 

"Komunitného 

plánu 

sociálnych 

služieb MČ 

Bratislava-

Rača na roky 

2017 - 2019" 

doplneného v 

zmysle 

legislatívy

UZN 448/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                    

"Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Rača na roky 

2017 - 2019" doplnený v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách v znení neskorších predpisov.               Plnenie:                                                                                                                             

KPSS bol odovzdaný na BSK dňa 11.07.2018

splnené

32 26.6.2018 6

Návrh na 

pridelenie 

obecného 

nájomného 

bytu č. 21 na 

Kafendovej ul. 

2 v Bratislave

UZN 449/26/06/18/P

MZ MČ Bratialava-Rača                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                  

pridelenie obecného nájomného bytu č. 21 o rozlohe 62,57 m², vchod: 

Kafendova ul. 2,  na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 7484, 

postaveného na pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 943/1, 2, 3  

zapísaného na liste vlastníctva č. 4765, na dobu určitú 1 rok  od 17.07.2018 

do 16.07.2019:

a) žiadateľovi s počtom bodov 181, Dominike a Róbertovi Byrtusovým 

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 166, 

Romanovi Miškolcimu 

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) a b) sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 162, 

Martinovi Prekopovi 

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a), b) a c) sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 158, Viere Benčičovej 

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a), b), c) a d) sa byt prideľuje žiadateľovi s počtom bodov 137, Klaudii 

Gulejovej 

Plnenie:                                                                                                                

Schválením bol nájomný byt protokolárne odovzdaný manželom Dominike 

a Robertovi Byrtusovým dňa 16.07.2018. Nájomná zmluva je uzatvorená na 

1 rok od 17.07.2018 do 16.07.2019 a je zverejnená na webovej stránke MČ 

Bratislava-Rača pod č. 222/2018 

splnené



33 26.6.2018 7

Návrh na 

pridelenie 

obecného 

nájomného 

bytu č. 25 na 

ul. Pekná cesta 

3 v Bratislave

UZN 450/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                

pridelenie obecného nájomného bytu č. 25 o rozlohe 49,03 m², vchod: ul. 

Pekná cesta 3, Bratislava, na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 2453, 

postaveného na pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 17366/5, 6, 13 

zapísaného na liste vlastníctva č. 5288, na dobu určitú 1 rok  od 17.07.2018 

do 16.07.2019:

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov: Ivanovi a Anete Didiovým s 

počtom bodov 186

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) sa prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí

Dominike a Róbertovi Byrtusovým s počtom bodov 179

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) a b) sa byt prideľuje tretiemu žiadateľovi v poradí

Romanovi Miškolcimu s počtom bodov 172

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a), b) a c) sa byt prideľuje štvrtému žiadateľovi v poradí 

Viere Benčičovej s počtom bodov 159

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a), b), c) a d) sa byt prideľuje piatemu žiadateľovi v poradí Klaudii Gulejovej s 

počtom bodov 132

Plnenie:                                                                                                                 

Schválením bol nájomný byt protokolárne odovzdaný manželom Ivanovi a 

Anete Didiovým dňa 16.07.2018. Nájomná zmluva je uzatvorená na 1 rok 

od 17.07.2018 do 16.07.2019 a je zverejnená na webovej stránke MČ 

Bratislava-Rača pod č. 224/2018.

splnené

34 26.6.2018 8

Návrh na 

predĺženie 

doby nájmu 

častí 

pozemkov 

parc. č. 216/2 

a 217/9 v k.ú. 

Rača ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 451/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                   

predĺženie doby nájmu na časti pozemkov parc. č. 216/2 a 217/9 v k.ú. Rača 

o celkovej výmere 274,3 m2 v prospech Dušana Gašparíka, Nám. Andreja 

Hlinku 8, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

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

neskorších predpisov, z dôvodu pokračovania v prenájme pozemku so 

súčasným nájomcom, ktorý je v bezprostrednom susedstve nehnuteľností 

vo vlastníctve žiadateľa, za účelom pestovania plodín pre vlastnú potrebu za 

týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 0,70 EUR/m2/ rok

- nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania 

dôvodu.

Plnenie:                                                                                                                    

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemkov bol oboma zmluvnými stranami 

podpísaný dňa 22.10.2018 a zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-

Rača pod č. 338/2018 

splnené

35 26.6.2018 9

Návrh na 

určenie 

rozsahu 

výkonu 

funkcie 

starostu na 

funkčné 

obdobie 2018-

2022

UZN 452/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                 

schvaľuje                                                                                                                       

rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdovie 2018-2022 na plný 

úväzok.                                                                                                             Plnenie:                                                                                                                 

Informácia bola zverejná na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a 

novozvolený starosta v súčasnosti zastáva funkciu na funkčné obdobie 

2018-2022 na plný úväzok.

splnené



36 26.6.2018 10

Návrh na 

určenie 

volebných 

obvodov a 

počtu 

poslancov 

miestneho 

zastupiteľstva 

Mestskej časti 

Bratislava-

Rača na 

volebné 

obdobie 2018-

2022.

UZN 453/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                          

schvaľuje                                                                                                                             

pre voľby do orgánov samosprávy obcí vo volebnom období 2018-2022

a) počet poslancov 15,

b) 3 volebné obvody s počtom poslancov

- volebný obvod Rača - 10 poslancov

- volebný obvod Krasňany - 3 poslanci

- volebný obvod Východné - 2 poslanci.

Plnenie:                                                                                                                   

Informácia bola zverejnená na webovej stránke MČ Bratislava-Rača

splnené

37 26.6.2018 11

Voľba 

prísediacich 

pre Okresný 

súd Bratislava 

III na volebné 

obdobie rokov 

2019-2023

UZN 454/23/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                              

volí                                                                                                                                               

a) p. Jarmilu Mĺkvu, Plickova  ul. č. 12, Bratislava

b) p. Tatianu Balacenkovú, Sadmelijská ul. č. 3, Bratislava  

c) p. Jitku Tropekovú, Hubeného ul. č. 46, Bratislava 

d) p. Viliama Takáča, Gelnická ul. č. 20, Bratislava 

e) p. Ivonu Dobiášovú, Černockého ul. č. 9, Bratislava 

f) JUDr. Emiliána Pavlíka, Novohorská ul. č. 8, Bratislava 

g) p. Kornéliu Matulovú, Jurkovičová  ul. č. 3, Bratislava 

h) p. Janku Bombovú, Cyprichova ul. č. 1/46, Bratislava

i) p. Annu Levickú, Karpatské nám. č. 21, Bratislava

j) RNDr. Jozefa Kadlečíka, Pekná cesta č. 11, Bratislava

 za prísediacich Okresného súdu Bratislava III na volebné obdobie rokov 

2019 - 2023.

Plnenie:                                                                                                                                

Dňa 11.07.2018 bolo na Okresný súd Bratislava III doručené vyrozumenie o 

výsledku voľby prísediacich a všetkým zvoleným prísediacim bolo do 

vlastných rúk doručené osvedčenie o zvolení

splnené

38 26.6.2018 13

Návrh na 

úpravu 

rozpočtu 

Mestskej časti 

Bratislava-

Rača na rok 

2018

UZN 456/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                           

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu 

je 13,843.196,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13,843.196,- €.                                                                                                      

Plnenie:                                                                                                                          

Rozpočet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a 

zavedený do informačného systému

splnené

39 26.6.2018 14

Návrh 

záverečného 

účtu Mestskej 

časti Bratislava-

Rača za rok 

2017. 

Stanovisko 

miestnej 

kontrolórky k 

návrhu 

záverečného 

účtu Mestskej 

časti Bratislava-

Rača za rok 

2017

UZN 457/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                  

a) berie na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného 

účtu za rok 2017

b) berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej 

účtovnej závierky k 31.12.2017 mestskej časti Bratislava-Rača

c) schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti 

Bratislava-Rača za rok 2017 bez výhrad

d) schvaľuje

1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 92.404,50 € 

zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov v z. n. p., ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelové dotácie z roku 

2017 v sume 64.896,00 € na výšku 27.508,50 €

2. prerozdelenie prebytku hospodárenia zisteného podľa bodu 1. 

nasledovne:

- Rezervný fond v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy vo výške 2.751,00 €

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle 

„Rozpočtových pravidiel“ vo výške 24.757,50 €

3. pridelenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 242.350,39 € 

do fondov nasledovne:

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle 

„Rozpočtových pravidiel“ vo výške 242.350,39 €.

Plnenie:                                                                                                                    

Schválený záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-

Rača. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu bolo zavedené do 

účtovníctva.

splnené



40 26.6.2018 17

Návrh plánu 

kontrolnej 

činnosti 

miestnej 

kontrolórky na 

II. polrok 2018

UZN 

460/226/06/18/P

 MZ MČ Bratislava-Rača 

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača 

na II. polrok 2018

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného 

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

Plnenie:                                                                                                                                             

Kontroly sa plnia v zmysle schváleného plánu na II. polrok 2018.

v plnení

41 26.6.2018 18

Návrh 

Poriadku 

odmeňovania 

poslancov 

Miestneho 

zastupiteľstva 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača a členov 

komisií 

Miestneho 

zastupiteľstva 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača, ktorí nie 

sú poslancami

UZN 461/26/06/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                  

a) zrušuje

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 

31/22/03/11/P zo dňa 22. marca 2011, ktorým bol schválený Poriadok 

odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-

Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača v znení zmeny prijatej uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN 389/12/12/17/P zo dňa 12. decembra 

2017 

b) schvaľuje

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača,  ktorí nie sú poslancami, s účinnosťou od 01. júla 2018.

Plnenie:                                                                                                                     

Poriadok odmeňovania po schválení je platný s účinnosťou od 01.07.2018 a 

zverejnený na webovej stránke MČ Bratislava-Rača

splnené

42 18.9.2018 2a

Návrh zmeny 

dodatku 

Štatútu hl. m. 

SR Bratislavy - 

čl. 91 písm. b) - 

rozpočtové 

určenie 

príjmov 

Bratislavy a 

mestských 

častí

UZN 466/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                        

súhlasí                                                                                                                                         

s návrhom na zmenu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – čl. 91 písm. b) – 

rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí tak, ako bolo 

schválené na mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy dňa 

28.09.2017 na návrh skupiny mestských poslancov, uznesenie č. 941/2017                                                                                    

Plnenie:                                                                                                                     

Súhlasné stanovisko s výpisom uznesenia z MZ bolo zaslané dňa 

17.10.2018 na Magistrát hl. m. SR Bratislava

splnené

43 18.9.2018 5

Návrh na 

priznanie 

finančného 

príspevku na 

kompenzáciu 

úhrady 

umiestnenia 

detí v 

súkromných 

materských 

školách z 

dôvodu 

oddialenia 

termínu 

sprevádzkovan

ia Materskej 

školy 

Novohorská 1

UZN 469/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                   

priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v 

súkromných  predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu 

sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 za nasledovných 

podmienok:

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý 

pobyt v MČ Bratislava-Rača,

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte 

nedosiahne školský vek,

c) predloženie písomného potvrdenia súkromného predškolského 

zariadenia o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení,

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z 

materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019,

e) príspevok bude vyplácaný od 01.10.2018 do 30.06.2019,

f) výška príspevku bude 60 € na 1 dieťa a mesiac.

Plnenie:                                                                                                                      

Žiadosti zákonných zástupcov doručené na miestny úrad MČ Bratislava-

Rača sú zaevidované,  formálne skontrolované a žiadateľom, ktorí spĺňajú 

podmienky sú zasielané oznámenia o pridelení príspevku a tiež je im tento 

príspevok vyplácaný.

splnené



44 18.9.2018 6

Návrh na 

odkúpenie 

budovy  

bývalej 

reštaurácie 

Tramín na 

Kadnárovej 69 

v Bratislave- 

Rači

UZN 470/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                   

odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 

na Kadnárovej 69, 831 51 Bratislava, o celkovej zastavanej ploche 693 m2, 

vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača, od navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., 

Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 do vlastníctva Mestskej časti 

Bratislava-Rača za cenu 250 000.- EUR                                                                                            

Plnenie:                                                                                                                                     

Na rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.10.2018 bol predložený návrh 

na zmenu uznesenia v znížení kúpnej ceny.

nesplnené

45 18.9.2018 7

Návrh na 

odpustenie 

úrokov z 

omeškania vo 

výške 

7.973,56€

UZN 471/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                        

súhlasí                                                                                                                                     

na základe preukázania závažných sociálnych a ekonomických dôvodov s 

odpustením úrokov z omeškania vymáhaných v 2 exekučných konaniach 

proti povinnej p. Soni Mikéczovej, trvalý pobyt evidovaný na mestskú časť 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, nar. 28.12.1957

a) sp. zn. EX 956/06 vo výške 2 513,39 EUR,

b) sp. zn. EX  65/07 vo výške  5 460,17 EUR,

súhrnne v sume 7 973,56 €. 

Plnenie:                                                                                                                                

Dňa 27.09.2018 bola príslušnému súdnemu exekútorovi doručená 

informácia o schválení odpustenia úrokov z omeškania vrátane výpisu 

uznesenia.

splnené

46 18.9.2018 8

Návrth na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť životné 

prostredie

UZN 472/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                   

dotácie pre nasledovné organizácie: 

OZ Hospodársky dvor (na starostlivosť o kone) - 1.000 € 

OZ MITAS Rača (na úpravu schodov na Rumunskej ulici)                                                                         

990 €

Plnenie:                                                                                                                       

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

sú zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli 

poukázané žiadateľom. 

splnené

47 18.9.2018 9

Návrth na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť sociálne 

veci

UZN 473/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                     

dotácie pre nasledovné organizácie: Slovenský zväz invalidov – ZO Rača 

(rekondičný pobyt na Orave)            600 €

Raná starostlivosť, n.o. (nákup sady Wechslerových testov, zahraničnej 

odbornej literatúry, materiál na workshop)                      1.870€

Deti a dorast, s.r.o. (ležadlo/gymnastické podložky/koberec, 

dataprojektor s plátnom, fit lopty/pomôcky na cvičenie)                       1.400 €

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 

(keramická hlina, farby-glazúry, hodváb, farby na hodváb, 

maliarske plátno, farby)                          330 €

Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na ubytovanie, občerstvenie)                                                

300€

Plnenie: 

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

sú zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli 

poukázané žiadateľom. 

splnené

48 18.9.2018 10

Návrth na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť školstvo

UZN 474/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                      

schvaľuje                                                                                                                       

dotácie pre nasledovné organizácie:

Krasňanko o.z. -  100 € na projekt Čítame, hráme sa, učíme sa

Občianske združenie Jeleň (Elimu)  -  100 € na projekt ElimuRobotik – súťaž 

FLL

Občianske združenie Varianty  - 400 € na projekt Ako maliari vidia svet 2- 

knižná publikácia o umení pre deti

Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Barónka 17)   650 € na 

projekt Inštalácia videovrátnika na dva vchody budovy Materskej školy 

Barónka.                                                                                  Plnenie: 

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

sú zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli 

poukázané žiadateľom.

splnené



49 18.9.2018 11

Návrth na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť kultúra

UZN 475/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                      

schvaľuje                                                                                                                     

dotácie pre nasledovné organizácie:

MITAS  Rača, o.z.          230 € 

Račiansky vinohradnícky spolok, o.z.          300€

MITAS  Rača, o.z.          330 € 

OZ Literárny klub Rača          420€  

Hospodársky dvor, o.z.         580 €

TERROIR, o.z.                       580 €

Račiansky spolok, o.z.         580 €

Plnenie:                                                                                                                       

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

sú zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli 

poukázané žiadateľom.

splnené

50 18.9.2018 12

Návrth na 

schválenie 

dotácií v 

zmysle VZN č. 

3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 - 

oblasť šport

UZN 476/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

schválilo                                                                                                                         

dotácie pre nasledovné organizácie:

Gymnastické centrum, o.z.        300 €

ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z.       300 €

ŠK Krasňany, o.z.                  2.500 €

Združenie priateľov tanca HαT, o.z.      800 €

VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z.      800€ 

Šachový klub Krasňany, o.z.          500€ 

Futbalový klub Rača, o.z.                  4.000 €

House Of Power, ,o.z.         500 € 

Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  Obnova 

a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja, vytvorenie bezpečnej zóny pre 

návštevníkov štadióna, vytvorenie nového bezpečného oplotenia zo strany 

návštevníkov         500 €

Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt Halová Česká liga /Preplatenie 

nákladov na halovú sezónu 2018  500€

BMX Klub Rača, o.z.       500 €

Tenisový klub One, o.z.        550€

Plnenie:                                                                                                                         

Dohody o poskytnutí dotácií boli podpísané oboma zmluvnými stranami, 

sú zverejnené na webovej stránke MČ Bratislava-Rača a dotácie boli 

poukázané žiadateľom.

splnené

51 18.9.2018 13

Návrh na 

prenájom časti 

pozemku parc. 

č. 475/10 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 - 

FITCENTRUM 

W.M., spol. s 

r.o. 

UZN 477/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                  

prenájom časti pozemku parc. č. 475/10, k.ú. Rača o výmere 742,50 m2 v 

prospech FITCENTRUM W.M., spol. s r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 

Bratislava, IČO: 31 379 401, 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 vybudovania profesionálneho 

multifunkčného ihriska ku investičnému zámeru spojeného s vybudovaním 

športovo-rekreačného charakteru – FITCENTRUM WM časť B za týchto 

navrhovaných podmienok: 

-    doba nájmu: 15 rokov

-    výška nájomného: 1,50 m2/rok.

UZN 477/18/09/18/P

Plnenie:                                                                                                                          

Nájomná zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 

02.11.2018, zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 349/2018

splnené



52 18.9.2018 14

Návrh na 

odpredaj 

budovy súp. č. 

9804 na 

pozemku parc. 

č. 17323/2 na 

Peknej ceste 

doterajšiemu 

nájomcovi ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 478/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                      

schvaľuje                                                                                                                         

prevod nehnuteľného majetku - stavby  nachádzajúcej sa na rohu Peknej 

cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 

17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným 

úradom Bratislava,  katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova, o 

celkovej výmere 156,42 m² v celosti v prospech  žiadateľa o odkúpenie 

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

zastúpená konateľkou Rosamaria Peluffo, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu predaja nehnuteľnosti 

doterajšiemu nájomcovi za týchto podmienok:

- kúpna cena stanovená na základe znaleckého posudku 60.300 €

- kúpna zmluva bude podpísaná do 30.11.2018.

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2018 uznesenie 

stráca platnosť.

Plnenie:                                                                                                                      

Schválené uznesenie MZ bolo žiadateľovi zaslané listom dňa 09.10.2018, 

do dnešného dňa nijakým spôsobom nereagoval.

stratilo 

platnosť

53 18.9.2018 15

Návrh na 

zmenu 

nájomcu 

pozemku 

registra C KN 

parc. č. 

17115/946 a 

podielu 1/24 

pozemku 

registra C KN 

parc. č. 

17115/924 – 

„záhrady 

Staviteľská ul.“ 

v k.ú. Rača

UZN 479/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

schvaľuje                                                                                                                       

zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 na pozemku 

parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu Anna Žažová, bytom Stavbárska 4, 

821 07 na nového nájomcu Mária Boháčová, bytom Černyševského 5, 851 

01 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 za účelom záhradkárstva a rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy 

zostávajú nezmenené.                                                                                        

Plnenie:                                                                                                                                 

Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme 

č.53/2017 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 25.10.2018, 

zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod poradovým číslom 

345/2018

splnené

54 18.9.2018 16

Návrh na 

zmenu 

nájomcu 

pozemku 

registra C KN 

parc. č. 

17115/947 a 

podielu 1/24 

pozemku 

registra C KN 

parc. č. 

17115/924 – 

„záhrady 

Staviteľská ul.“ 

v k.ú. Rača

UZN 480/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                         

schvaľuje                                                                                                                      

zmenu nájomcu pozemku parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 na pozemku 

parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu Jarolím Žažo, bytom Stavbárska 4, 

821 07 na nového nájomcu Silvio Kováč, bytom Ožvoldíkova 4, 841 02 

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 za 

účelom záhradkárstva a rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú 

nezmenené.                                                                                           Plnenie:                                                                                                                                

Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme 

č.54/2017 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 26.10.2018, 

zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod poradovým číslom 

346/2018

splnené



55 18.9.2018 17

Návrh na 

zmenu 

nájomcu 

nebytových 

priestorov na 

Cyprichovej ul. 

č. 1 v 

Bratislave-Rači 

ako prípad 

hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 481/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                               

schvaľuje                                                                                                                             

zmenu nájomcu  nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 GREEN BIKE, 

s.r.o. so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 738 441 na 

GREEN - BIKE, a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 50 

041 797, 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 kontinuity predaja a servisu bicyklov a cyklistických 

služieb v tejto lokalite za podmienky, že na nového nájomcu prejdú všetky 

práva a povinnosti pôvodného nájomcu z uzavretej zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 47/2017 vrátane účelu a doby nájmu dohodnutých 

s pôvodným nájomcom.                                                              Plnenie:                                                                                                                              

Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov č. 47/2017 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

02.11.2018, zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 348/2018.

splnené

56 18.9.2018 18

Návrh na 

predaj 

nebytového 

priestoru č. 2 a 

podielu 

12407/465913 

na spoločných 

častiacha a 

zariadeniach v 

bytovom 

dome na 

Peknej ceste 9-

11 v Bratislave 

v zmysle §9a 

ods. 8 písm. a) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 482/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                         

predaj nebytového priestoru č. 2 a spoluvlastníckeho podielu 12407/465913 

na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v bytovom dome na 

Peknej ceste 9-11 v Bratislave do podielového spoluvlastníctva za celkovú 

cenu 35.000,-€ v prospech žiadateľov:

PhDr. Rozália Čornaničová, Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava,

PhDr. Tomáš Gurský, Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava a manželka Ing. Eva 

Gurská, rod. Horská, Opletalova 7, 841 07 Bratislava, RNDr. Jozef Kadlečík a 

manželka Ing. Magdaléna Kadlečíková, rod. Matečková, CSc., Pekná cesta 

11, 831 52 Bratislava, Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., Pekná cesta 9, 831 52 

Bratislava, Pavol Synovec a manželka Erika Synovcová, rod. Tobáková, Pekná 

cesta 11, 831 52 Bratislava, 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, za podmienok:

- podiel vo výške 1/5 pre každého záujemcu (cena 7.000 ,- €/záujemca),

- žiadateľmi už uhradená kúpna cena sa bude považovať za časť už 

uhradenej kúpnej  ceny podľa kúpnej zmluvy uzavretej na základe tohto 

uznesenia, 

- kúpna zmluva bude uzatvorená do 30.11.2018.  

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 30.11.2018 toto 

uznesenie stratí platnosť.

Plnenie: Návrh novej kúpnej zmluvy bol zaslaný kupujúcim na 

pripomienkovanie a odsúhlasenie. Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami 

podpísaná dňa 26.11.2018, zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-

Rača pod poradovým číslom 371/2018. 

splnené



57 18.9.2018 19

Návrh na 

výmenu 

obecného 

nájomného 

bytu č. 9 na 

ulici 

Cyprichova 3 v 

Bratislave za 

obecný 

nájomný byt č. 

51 na ulici 

Podbrezovská 

28/A v 

Bratislave

UZN 483/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

schvaľuje                                                                                                                       

výmenu obecného nájomného bytu č. 9 o rozlohe 23,64 m², vchod: 

Cyprichova 3, Bratislava, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu so 

súpisným číslom 2473, postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 

17326/1, 17326/9, k.ú. Rača, zapísaného na LV č. 5047 za obecný nájomný 

byt č. 51 o rozlohe 22,44 m², vchod: Podbrezovská 28/A, Bratislava, 

nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 9150, 

postaveného na pozemku registra „C“ KN parc.  č. 422/7, k.ú. Rača, 

zapísaného na LV 5454 v prospech nájomníčky pani Marcely Kulhánkovej, 

dátum narodenia 10.02.1972, trvalý pobyt Cyprichova 3, 831 54 Bratislava, 

na dobu nájmu od 15.10.2018 do 30.04.2019                         za podmienky, že  

zmluva o nájme bytu bude podpísaná do 10.10.2018; v prípade, že zmluva o 

nájme bytu  nebude v tomto termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť.   

Plnenie:                                                                                                                            

Obecný nájomný byt č. 51 na ulici Podbrezovská 28/ A v Bratislave prevzala 

p. Marcela Kulhánková dňa 15.10.2018. Obecný nájomný byt č. 9 na ulici 

Cyprichova 3 v Bratislave odovzdala dňa 15.10.2018.

splnené

58 18.9.2018 20

Návrh na 

pridelenie 

obecného 

nájomného 

bytu č. 9 na 

ulici 

Cyprichova 3 v 

Bratislave

UZN 484/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                         

schvaľuje                                                                                                                   

pridelenie obecného nájomného bytu č. 9 o rozlohe 23,64 m², vchod: 

Cyprichova 3, Bratislava, na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 2473, 

postaveného na pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 17326/1, 17326/9  

zapísaného na liste vlastníctva č. 5047, na dobu určitú 1 rok od 01.11.2018 

do 31.10.2019:

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:

 Jánovi Síposovi s počtom bodov 122

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) sa  prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí:

 Ing. Miroslavovi Markovi     s počtom bodov 119

Plnenie:                                                                                                                           

Nájomná zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

18.10.2018, zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 334/2018.

splnené



59 18.9.2018 21

Návrh na 

pridelenie 

obecného 

nájomného 

bytu č. 55 na 

ulici 

Cyprichova 3 v 

Bratislave

UZN 485/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                    

schvaľuje                                                                                                                 

pridelenie obecného nájomného bytu č. 55 o rozlohe 47,26 m², vchod: 

Cyprichova 3, Bratislava, na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 2473, 

postaveného na pozemku parc. KN registra „C“ parcela č. 17326/1, 17326/9  

zapísaného na liste vlastníctva č. 5047, na dobu určitú 1 rok  od 22.10.2018 

do 21.10.2019:

a) žiadateľovi s najvyšším počtom bodov:

    Júlii Gutleberovej a Jozefovi Gutleberovi      s počtom bodov 188

b) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedeným v písmene 

a) sa prideľuje byt druhému žiadateľovi v poradí:

Romanovi Miškolcimu      s počtom bodov 166

c) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v 

písmenami a) a b) sa prideľuje byt tretiemu žiadateľovi v poradí

Martinovi Prekopovi              s počtom bodov 159

d) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v 

písmenami a), b) a c)   sa prideľuje byt štvrtému žiadateľovi v poradí

Viere Benčičovej       s počtom bodov 148

e) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v 

písmenami a), b), c) a d) sa prideľuje byt piatemu žiadateľovi v poradí

Klaudii Gulejovej      s počtom bodov 129

f) v prípade odmietnutia prideleného bytu žiadateľom uvedených v 

písmenami a), b), c), d) a e) sa prideľuje byt šiestemu žiadateľovi v poradí

Ing. Miroslavovi Markovi     s počtom bodov 113                               Plnenie:                                                                                                                      

Nájomná zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami dňa 

15.10.2018 a je zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 331/2018 

splnené

60 18.9.2018 22

Návrh 

časového 

harmonogram

u zostavovania 

a schvaľovania 

rozpočtu na 

rok 2019 o 

obdobie 2020-

2021

UZN 486/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                     

časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a 

obdobie 2020-2021 s vypustením dátumu stretnutia poslancov k prvému 

návrhu rozpočtu v termíne 29.-31.10.2018. Plnenie:                                                                                                                           

Príprava rozpočtu prebiehala v zmysle schváleného harmonogramu.

splnené

61 18.9.2018 24

Návrh na 

úpravu 

rozpočtu 

Mestskej časti 

Bratislava-

Rača na rok 

2018

UZN 488/18/09/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                  

schvaľuje                                                                                                                          

úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu 

je 13.901.913,- € a výška výdavkov rozpočtu je 13.901.913,- €.                                                                                                           

Plnenie:                                                                                                                         

Rozpočet bol zverejnený na webovom sídle MČ Bratislava-Rača a zavedený 

do informačného systému. 

splnené



62 23.10.2018 4

Návrh 

všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 

....../2018, 

ktorým sa 

mení a dopĺňa 

všeobecne 

záväzné 

nariadenie 

mestskej časti 

Bratislava-

Rača č. 3/2016 

z 13. 

decembra 

2016 o 

podmienkach 

poskytovania 

dotácií 

právnickým 

osobám a 

fyzickým 

osobám - 

podnikateľom 

v znení 

všeobecne 

záväzného 

nariadenia 

mestskej časti 

Bratislava-rača 

č. 7/2017.

UZN 496/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                    

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

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

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení  všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 v predloženom znení s 

účinnosťou od 01. januára 2019.                                                                                                    

Plnenie:                                                                                                                                

VZN č. 5/2018 bolo zverejnené zákonom stanoveným spôsobom, účinným 

dňom 01.01.2019

splnené

63 23.10.2018 5

Návrh na 

zmenu 

uznesenia č. 

UZN 

470/18/09/18/

P zo dňa 

18.09.2018

UZN 497/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                         

schvaľuje                                                                                                                         

zmenu uznesenia č. UZN 470/18/09/18/P zo dňa 18.09.2018 na odkúpenie 

budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej ul. č. 69 v Bratislave-Rači 

nasledovne:

slová „navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 

48 071 307“ sa nahrádzajú slovami „AA PROFIT, s. r. o., Slowackého 4690/43, 

821 04 Bratislava, IČO: 46 916 881“.

Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený.

Plnenie:                                                                                                                          

Kúpna zmluva bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 19.11.2018 

a zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod poradovým číslom 

361/2018

splnené

64 23.10.2018 6

Informácia o 

aktuálnom 

stave 

rozpracovanos

ti Územného 

plánu zóny 

Krasňany, MČ 

Bratislava-

Rača a návrh 

ďalšieho 

postupu pri 

jeho 

obstarávaní

UZN 507/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                   

súhlasí                                                                                                                                        

s pokračovaním obstarávania Územného plánu zóny Krasňany, na základe 

vyhodnotenia pripomienok bude spracovaný variantný návrh, z ktorého 

budú vypustené verejnoprospešné stavby-hromadné garáže a s tým 

súvisiaca prístupová komunikácia a asanácie a po ukončení vyhodnotenia 

pripomienok bude verejná prezentácia Územného plánu zóny Krasňany a 

následne bude predložený výrok na odsúhlasenie Miestnemu zastupiteľstvu 

MČ Bratislava-Rača.                                                                                                       

Plnenie:                                                                                                                              

Toho času bol doručený na MČ Bratislava-Rača dňa 5.12.2018 Protest 

prokurátora proti UZN č. 507/23/10/18/P a tiež proti UZN č. 

267/28/02/17/P.

v plnení



65 23.10.2018 7

Návrh na 

prenájom 

spoluvlastníck

eho podielu 

2/8 na časti 

pozemku 

parc.č. 734 v 

k.ú. Rača ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 498/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                       

schvaľuje                                                                                                                      

prenájom spoluvlastníckeho podielu 2/8 z časti pozemku parc. č. 734, k.ú. 

Rača o výmere 16 m2 pod garážovým prístreškom, t.j. prislúchajúceho 

ideálneho spoluvlastníckeho podielu predstavujúceho výmeru 4 m2 v 

prospech Miloslava Jošta, nar. 15.02.1949, Pri vinohradoch 253, 831 06 

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

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

dôvodu výlučného užívania časti pozemku parc. č. 734 žiadateľom - 

vlastníkom stavby - garážového prístreška za týchto navrhovaných 

podmienok: 

- doba nájmu:  neurčitá

- výška nájomného: 9,00 EUR/m2/rok, t.j. 144 EUR/rok, z toho podiel 2/8 

predstavuje 36 EUR/rok
- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.12.2018.

V prípade, že nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, uznesenie 

stráca platnosť.                                                                                 Plnenie:                                                                                                                               

Zmluva o nájme bola oboma zmluvnými stranami podpísaná dňa 

26.11.2018 a zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod 

poradovým číslom 367/2018.

splnené

66 23.10.2018 8

Návrh na 

prenájom 

nebytovej 

budovy-

minitelocvične 

na Tbiliskej 

ulici, Bratislava-

Rača ako 

prípad hodný 

osobitného 

zreteľa v 

zmysle §9a 

ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 499/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                        

schvaľuje                                                                                                                        

prenájom nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 o zastavanej ploche 

147 m2 na Tbiliskej ulici, Bratislava-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 v prospech Športového klubu karate 

SEIWA, Žarnovická 3, 831 06 Bratislava, IČO: 30813620 za týchto 

navrhovaných podmienok:

- doba prenájmu: 20 rokov

- nájomné vo výške: 12,20 €/ m2/rok t.j. 1.793,40 EUR/celý objekt/rok

- úhrada prevádzkových nákladov.

Plnenie:                                                                                                                     

Predmetné uznesenie s tam uvedenými podmienkami nájmu nebolo zo 

strany nájomcu akceptované, nájomca zotrváva v momentálne trvajúcom 

nájomnom vzťahu na základe predošlej nájomnej zmluvy, čím toto 

uznesenie stratilo platnosť. 

stratilo 

platnosť



67 23.10.2018 9

Návrh na 

prevod 

nehnuteľného 

majetku, 

pozemkov 

registra "C" KN 

parc. č. 976/2 

a 976/6, k.ú. 

Rača v zmysle 

§9a ods.8 

písm. b) 

zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

o majetku obcí 

v znení 

neskorších 

predpisov 

UZN 500/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

schvaľuje                                                                                                                        

prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 976/2 o 

výmere 136 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemku 

parc. č. 976/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 617 

m2, oba zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vedenom Okresným úradom 

Bratislava, katastrálny odbor, v prospech p. Jozefy Lednárovej, bytom 

Barónka 7457/20, 831 06 Bratislava, RNDr. Ingrid Mikulášovej, bytom Žabky 

250/11, 900 21 Svätý Jur a Mgr. art. Henrietty Lednárovej, bytom Barónka 

7457/20, 831 06 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 210,58 

€/m2 stanovenú znaleckým posudkom č. 289/2018 

zo dňa 08.10.2018, vyhotoveným Ing. Mgr. Janou Pecníkovou za týchto 

podmienok:

- vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov bez právneho 

vzťahu 

za obdobie dvoch rokov spätne, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.12.2018,

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy.

V prípade, že kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, toto 

uznesenie stratí platnosť.

Plnenie:                                                                                                                            

Kúpna zmluva bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 26.11.2018 a 

zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača pod poradovým číslom 

368/2018

splnené

68 23.10.2018 11

Návrh plánu 

kontrolnej 

činnosti 

miestnej 

kontrolórky na 

I. polrok 2019

UZN 502/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                    

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača 

na I. polrok 2019

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v 

rozpočtovej organizácii Mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 

2017 ako bod č. 2 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej 

kontrolórky na II. polrok 2018 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 

460/26/06/18/P zo dňa 26.06.2018 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača 

v I. polroku 2019.

Plnenie:                                                                                                                      

Schválené kontroly MK budú prebiehať v zmysle schváleného plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

v plnení



69 23.10.2018 12

Petícia proti 

zámerom 

uvedených v 

záväznom 

návrhu 

Územného 

plánu zóny 

Krasňany, MČ 

Bratislava-

Rača

UZN 504/23/10/18/P                   

UZN 505/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

vyhovuje

„Petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu 

zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ v plnom rozsahu.

UZN 504/23/10/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača

1. konštatuje, že

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 

28.08.2018 doručená petícia pod názvom „Petícia proti zámerom uvedených 

v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ 

(ďalej aj ako „petícia“), ktorá bola adresovaná starostovi Mestskej časti 

Bratislava-Rača a poslancom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača,

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym 

kontrolórom pod č. 14347/2018,

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa 

zistil skutočný stav veci, jeho súlade s právnymi predpismi a verejným 

a/alebo iným spoločným záujmom,

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej prešetrenie 

a vybavenie.

2. berie na vedomie

petíciu proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača.

3. vyhovuje                   

„Petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu 

zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ v plnom rozsahu.

Plnenie:                                                                                                                                 

viď prijaté UZN č. 507/23/10/18/P

splnené

70 10.12.2018 9

Poverenie 

poslanca 

miestneho 

zastupiteľstva, 

ktorý bude 

oprávnený 

zvolávať a 

viesť 

zasadnutia 

miestneho 

zastupiteľstvfa 

v zákonom 

stanovených 

prípadoch.

UZN 04/10/12/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                     

poveruje                                                                                                                 

poslanca p. Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. zvolávať a viesť zasadnutia 

miestneho  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata  veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov.                                                                                             

Plnenie:                                                                                                                             

Poverený poslanec bude zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva v zmysle schváleného uznesenia.

splnené

71 10.12.2018 10

Návrh na 

zriadenie 

stálych komisií 

miestneho 

zastupiteľstva, 

voľba 

predsedov 

stálych 

komisií, návrj 

na schválenie 

členov stálych 

komisií.

UZN 05/10/12/18/P

MČ Bratislava-Rača                                                                                                                               

a/ v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriaďuje stále 

komisie miestneho zastupiteľstva,

b/ v zmysle Čl. 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava-Rača volí predsedov stálych komisií, 

c/ volí za členov stálych komisií poslancov,

 d/ ukladá predsedom stálych komisií predložiť na nasledujúce zasadnutie 

MZ  návrhy na voľbu ďalších členov stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača 

odborníkov  z radov obyvateľov.

Plnenie:                                                                                                                                

Stále komisie začali vykonávať svoju činnosť v zmysle Rokovacieho 

poriadku MČ Bratislava-Rača

splnené



72 10.12.2018 11

Návrh na 

zriadenie 

zákonnej 

komisie pre 

ochranu 

verejného 

záujmu a 

nezlučiteľnosť 

výkonu funkcií 

verejných 

funkcionárov 

miestneho 

zastupiteľstva 

s 

kompetenciou 

prešetrovania 

sťažností voči 

voleným 

funkcionárom 

samosprávy

UZN 06/10/12/18/P

MČ Bratislava-Rača                                                                                                          

a/ zriaďuje v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov    

Komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií 

verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou 

prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy v zložení:

Miloš Máťuš, Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., JUDr. Juraj Madzin,  Ing. 

Róbert Pajdlhauser, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Ing. Miloslav Jošt, Filip 

Rybanič

b/ volí za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť 

výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s 

kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom 

samosprávy:

Mgr. Lenku Antalovú Plavuchovú

Plnenie:                                                                                                                          

Komisia ako aj jej zvolený predseda bude vykonávať svoju činnosť v zmysle 

Rokovacieho poriadku MČ Bratislava-Rača.

splnené

73 10.12.2018 12

Návrh na 

určenie 

sobášiacich 

poslancov

UZN 07/10/12/185/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                          

schvaľuje                                                                                                                                   

v zmysle §4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 

poveruje  výkonom funkcie sobášiaceho nasledovných poslancov: 

Doc. Ing. arch. Milan Andraš, 

Mgr. Monika Luknárová, 

JUDr. Marián Vulgan, 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD., 

Robert Hammer, 

Mgr. Ján Polakovič

Plnenie:                                                                                                                   

Schválení poslanci súhlasili a prijali poverenie na výkon funkcie 

sobášiaceho.

splnené

74 10.12.2018 13

Návrh na 

vysporiadanie 

nevyčerpanej 

dovolenky 

starostu 

mestskej časti 

v súvislosti s 

ukkončením 

funkčného 

obdobia 2014-

2018 v zmysle 

§ 2 ods. 2 

zákona NRSR 

č. 253/1994 

Z.z. o právnom 

postavení a 

platových 

pomeroch 

starostov obcí 

a primátorov 

miest v znení 

neskorších 

predpisov

UZN 08/10/12/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                     v  

súlade s § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov vyplatenie náhrady platu odstupujúcemu starostovi mestskej 

časti Bratislava-Rača Mgr. Petrovi Pilinskému za nevyčerpanú dovolenku za 

rok 2018 v rozsahu 16,5 dňa vo výške 2.454,79 €.                                                      

Plnenie:                                                                                                                     

Schválené vyplatenie náhrady platu odstupujúcemu starostovi bolo 

vyplatené v mesiaci december 2018.

splnené



75 10.12.2018 15

Návrh plánu 

sobášnych dní 

v roku 2019 na 

Matričnom 

úrade MČ 

Bratislava-

Rača

UZN 10/10/12/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                   

schvaľuje                                                                                                                      

sobášne dni v roku 2019 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

nasledovne:

Január 12. január 2019 , 26. január 2019, Február  9. február  2019

23. február 2019, Marec 16. marec 2019      

30.marec 2019, Apríl   6. apríl 2019

27. apríl 2019, Máj  18. máj 2019

25. máj 2019, Jún   8. jún 2019 

22. jún 2019, Júl 13. júl 2019 

27. júl 2019, August 10. august 2019

31. august 2019, September   7.september 2019 

28.september 2019, Október 12.október 2019 

26.október 2019, November   9.november 2019 

30.november 2019, December   7.december 2019 

21.december 2019 

Plnenie:                                                                                                                              

Plán termínov sobášov na rok 2019 je v platnosti a je zverejnený na 

webovom sídle MČ Bratislava-Rača.

v plnení

76 10.12.2018 16

Návrh plánu 

zasadnutí 

Miestneho 

zastupiteľstva 

a Miestnej 

rady mestskej 

časti 

 Bratislava-

Rača na rok 

2019 

       Návrh 

termínov 

stretnutí 

poslancov 

Miestneho 

zastupiteľstva 

s obyvateľmi 

mestskej časti

UZN 11/10/12/18/P

MZ MČ Bratislava-Rača                                                                                                  

a) schvaľuje

     plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na 

rok 2019

b) berie na vedomie

        plán stretnutí poslancov miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi 

Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019.

Plnenie:                                                                                                                                   

Plán zasadnutí MZ MČ Bratislava-Rača a termíny stretnutí poslancov s 

obyvateľmi na rok 2019 je zverejnený na webovom sídle MČ Bratislava-

Rača.

v plnení


