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U z n e s e n i a 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 
konaného dňa  3. 4. 2012 

uznesenie č.  144 - 163 
 
 

Rokovanie otvoril a viedol  Mgr. Peter Pilinský, starosta mestskej časti Bratislava - Rača  
 

Program  
 

1. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  
3. Informácia o plnení uznesení 
4. Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Hubeného 

25, Bratislava vydanej dňa 10.03.2004  
5. Návrh na pomenovanie ulíc v Mestskej časti Bratislava - Rača   
6. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a vyradení 

nepoužiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 
7. Návrh na odpis pohľadávok  
8. Informácia o vývoji vzájomných vzťahov v majetkovo – právnej záležitosti Oto Meheš 

proti Mestská časť Bratislava - Rača. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2012  
9. Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov MČ Bratislava - Rača 
10. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – sociálna oblasť 
11. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – oblasť kultúry 
12. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – oblasť školstvo 
13. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – oblasť športu 
14. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava - Rača             

č. 1/2012 o nájme bytov 
Materiál bol na základe poslaneckého návrhu vypustený z programu rokovania 

15. Návrh na spoluprácu medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Združením obcí 
JURAVA pri  vytváraní podmienok pre zriaďovanie, správu a prevádzkovanie 
cyklistickej trasy „Malokarpatsko – Šúrskej cyklomagistrály – JURAVA“ – úsek v k.ú. 
Rača, na miestnych komunikáciách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava - Rača 

16. Návrh na odkúpenie pozemkov parc. č. 891/200, 891/2, 891/199, 891/165, 891/198, k. ú. 
Rača, zastavaných budovou Miestneho úradu Bratislava - Rača 

17. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku  parc. č. 674/9 k. ú. Rača, lokalita 
Rustaveliho ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

18. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 1307/2 a 1307/4, k. ú. Rača, lokalita Púchovská 
ul., spoločnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave  

19. Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 1341/12 a 1341/2, 
k. ú. Rača, lokalita Remeselnícka ul., spoločnosti D.K.R. s.r.o., so sídlom v Bratislave  

20. Schválenie platu starostu Mestskej časti Bratislava - Rača 
21. Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 14. 2. 2012 
22. Interpelácie 
23. Rôzne  
24. Záver 
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1. Schválenie programu  Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača 
MZ Bratislava-Rača 

schvaľuje  
  

program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  v predloženom znení. 
 

         UZN 144/03/04/12/P 
 
 
2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 
 MZ M Č Bratislava–Rača  
       schvaľuje  
 
 návrhovú komisiu:  Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Eduard Brychta             
 overovateľov uznesení a zápisnice: Ing. Michal Hrdlička, JUDr. Juraj Madzin     
     
         UZN 145/03/04/12/P 
 
3.  Informácia o plnení uznesení 
 MZ M Č Bratislava–Rača 
 

      berie na vedomie  
 
 informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača 
 zo dňa 14. 2. 2012. 
 

         UZN 146/03/04/12/P 
 
 
4.  Návrh Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou 

Hubeného 25, Bratislava vydanej dňa 10.03.2004  
MZ M Č Bratislava – Rača 

 schvaľuje 
 

Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Hubeného 25, 
Bratislava vydanej dňa 10.03.2004.  

         UZN 147/03/04/12/P 
 
 
5.  Návrh na pomenovanie ulíc v Mestskej časti Bratislava - Rača   

MZ M Č Bratislava–Rača  
 
a)                                                 schvaľuje 
 názvy ulíc v lokalite Rača:  
 
1/ Drozdová ulica   
2/ Fongová ulica  
3/ Piesková ulica  

UZN 148/03/04/12/P 
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b)                                                      schvaľuje  
názov ulice v lokalite Krasňany:  
 
Ulica Augustína Murína. 

         UZN 149/03/04/12/P 
 
6.  Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov 

a vyradení nepoužiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
k 31.12.2011 
MZ M Č Bratislava–Rača  

berie na vedomie 
 

informácie o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a vyradení 
nepoužiteľného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011.   

 
         UZN 150/03/04/12/P 
 
7.  Návrh na odpis pohľadávok  
 MZ M Č Bratislava–Rača 

 schvaľuje  
 

odpis pohľadávok Bytofondu vo výške 6 799,91 €. 
         UZN 151/03/04/12/P 
 
 
8.  Informácia o vývoji vzájomných vzťahov v majetkovo – právnej záležitosti Oto 

Meheš proti Mestská časť Bratislava - Rača. Návrh rozpočtového opatrenia na 
rok 2012  
MZ M Č Bratislava–Rača 

a) berie na vedomie      
 

informáciu o vývoji vzájomných vzťahov v majetkovo – právnej záležitosti Oto Meheš 
proti Mestská časť Bratislava – Rača 
 

b) schvaľuje  
 

rozpočtové opatrenie:  
príjmy:    EK 453 Zostatok prostriedkov predchádzajúcich období  185.498,- €  
výdavky: FK 0660 EK 637004 /všeobecné služby/       85.000,- € 
      FK 01116 EK 637029 /manká a škody/      82.098,- € 
      FK 0660 EK 636001 /nájomné/        18.400,- €  

 
         UZN 152/03/04/12/P 
 
9.  Návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov MČ Bratislava - Rača 

MZ M Č Bratislava–Rača  
schvaľuje  
 

predložený návrh Koncepcie rozvoja informačných systémov mestskej časti Bratislava 
- Rača 

UZN 153/03/04/12/P 
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10.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – sociálna oblasť 
MZ M Č Bratislava–Rača  

schvaľuje   
 

dotáciu pre:  
Rodinné centrum Ráčik vo výške 600,- €. 

UZN 154/03/04/12/P 
 
 
11.  Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011  – oblasť kultúry 

MZ M Č Bratislava–Rača  
schvaľuje   
 

dotáciu pre nasledovnú organizáciu:  
OZ Hudbou k srdcu vo výške 660,- €. 
        UZN 155/03/04/12/P 

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

MZ M Č Bratislava–Rača 
 schvaľuje   
 

dotáciu pre:  
- ZŠ s MŠ J.A.Komenského vo výške 600,- € - projekt „Aj mladí umelci chcú mať 

príjemné priestory“  
- ZŠ Tbiliská vo výške 600,- € - projekt „Multifunkčná športová hala“. 

 
UZN 156/03/04/12/P 

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

MZ M Č Bratislava–Rača  
schvaľuje  
 

dotácie pre nasledovné organizácie:  
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške     700,00,- € 
- TJ REAL RENDEZ - vo výške    1.200,00,- € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške        800,00,- € 
- SPARTANS Club Bratislava – vo výške   1.200,00,- € 
- ŠK Rača – stolný tenis – vo výške    2.000,00,- € 
- Futbalový klub Rača – vo výške    4.000,00,- € 
- Klub priateľov futbalu KENGURA o.z. – vo výške  8.800,00,- € 
- ŠK Račišdorf – vo výške        700,00,- € 
- Cross Country Club Rača o.z – vo výške      500,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške   2.000,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške     2.000,00,- € 
- B.S.C Bratislava – vo výške        400,00,- € 

 
UZN 157/03/04/12/P 
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15.  Návrh na spoluprácu medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Združením obcí 
JURAVA pri  vytváraní podmienok pre zriaďovanie, správu a prevádzkovanie 
cyklistickej trasy „Malokarpatsko – Šúrskej cyklomagistrály – JURAVA“ – úsek 
v k.ú. Rača, na miestnych komunikáciách, ktoré sú v správe Mestskej časti 
Bratislava - Rača 
MZ M Č Bratislava–Rača  

schvaľuje  
 

spoluprácu medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Združením obcí JURAVA pri  
vytváraní podmienok pre zriaďovanie, správu a prevádzkovanie cyklistickej trasy 
„Malokarpatsko – Šúrskej cyklomagistrály – JURAVA“ – úsek v k.ú. Rača, na 
miestnych komunikáciách, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava – Rača. 

 
UZN 158/03/04/12/P 

 
16.  Návrh na odkúpenie pozemkov parc. č. 891/200, 891/2, 891/199, 891/165, 891/198, 

k. ú. Rača, zastavaných budovou Miestneho úradu Bratislava - Rača 
MZ M Č Bratislava–Rača  

schvaľuje  
 
odkúpenie pozemkov registra „C“ na parc. č. 891/2 – zastavaná plocha o výmere 83 
m2 , parc. č. 891/199 – zastavaná plocha o výmere 14 m2, parc. č. 891/165 – zastavaná 
plocha o výmere 115 m2 , parc. č. 891/198 – zastavaná plocha o výmere 68 m2  a parc. 
č. 891/200 – zastavaná plocha o výmere 27 m2, k. ú.  Rača v celkovej hodnote 
25 474,86 €.  

UZN 159/03/04/12/P  
 
17.  Návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku  parc. č. 674/9 k. ú. Rača, 

lokalita Rustaveliho ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa 
MZ M Č Bratislava-Rača 

 schvaľuje  
 

prenájom časti pozemku, parc. č. 674/9 – o výmere 2,50 m2, v sume 2.000,-€/rok, k. ú. 
Rača, lokalita Rustaveliho ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 Uznesenie nebolo schválené  

MZ M Č Bratislava-Rača 
 schvaľuje  
 

prenájom časti pozemku, parc. č. 674/9 – o výmere 2,50 m2, v sume 666,-€/rok, k. ú. 
Rača, lokalita Rustaveliho ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
 Uznesenie nebolo schválené  

 
 
18.  Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 1307/2 a 1307/4, k. ú. Rača, lokalita 

Púchovská ul., spoločnosti STAN s.r.o., so sídlom v Bratislave  
 MZ M Č Bratislava–Rača  

schvaľuje 
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v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku registra „C“ parc.           
č. 1307/4 druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2  a pozemku 
parc. č. 1307/2 o výmere 88 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Rača, spoločnosti STAN s.r.o. so sídlom na Sklenárovej ul. 8 v Bratislave za cenu 75,- 
€/m2 , t. z. cenu celkom 12 150,- € s podmienkami:  
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami.    

UZN 160/03/04/12/P 
 
 
19.  Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. č. 1341/12 

a 1341/2, k. ú. Rača, lokalita Remeselnícka ul., spoločnosti D.K.R. s.r.o., so sídlom  
v Bratislave  

 MZ M Č Bratislava–Rača   
schvaľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredaj alikvotnej časti spoluvlastníckeho 
podielu o výmere 18 m2  z pozemku registra „C“ parc. č. 1341/12 – zastavané plochy 
a nádvoria a alikvotnej časti spoluvlastníckeho podielu pozemku registra „C“ o výmere 
6,8 m2 z pozemku parc. č. 1341/2 – ostatné plochy, k. ú. Rača v prospech spoločnosti 
D.K.R. s.r.o., so sídlom Remeselnícka 35, Bratislava za cenu 115 €/m2, t. z. cenu celkom 
2 852,- € s podmienkami:  
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia  

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.  

2.  Kupujúci  uhradí  celú  kúpnu  cenu  naraz  do  30  dní  od  podpísania kúpnej zmluvy  
     obidvoma zmluvnými stranami. 
          UZN 161/03/04/12/P 

  
20.  Schválenie platu starostu Mestskej časti Bratislava – Rača 
 MZ M Č Bratislava–Rača 

schvaľuje 
 

Mgr. Petrovi Pilinskému, starostovi Mestskej časti Bratislava - Rača v súlade s § 3 
ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. plat vo výške 
2.522,- € od 1. januára 2012. 

UZN 162/03/04/12/P 
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21.  Informácia o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 14. 2. 2012 

 MZ M Č Bratislava–Rača 
 berie na vedomie 
 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 14. 2. 2012. 
 

UZN 163/03/04/12/P 
 
22.       Interpelácie 
 
p. Drotován   písomne interpeloval starostu    

-   Žiada informáciu o stave prípravy projektu – rekonštrukcia betónového 
priestoru pred vstupom do ZŠ Tbiliská, 
-   Žiada informáciu o stav. povoleniach na objekty parc. č. 1516/33, 1516/1      
k. ú. Rača.   

 
p. Sekerka     písomne interpeloval starostu    
  -    Žiada informáciu o vydávaní parkovacích povolení pri dome Na Pasekách, 

- Žiada informáciu od DPMB o termíne dokončenia vymaľovania 
autobusových prístreškov na Východnom,  
-    Žiada informáciu o zabudovaní bočného svetla na KS IMPULZ, 
-  Žiada informáciu o možnosti pristavenia veľkoplošných kontajnerov na 
Východnom v jarnom a jesennom období. 

 
p. Brychta  písomne interpeloval starostu    

-   Žiada informáciu o výmene nábytku v časti objektu Miestneho úradu na 
Alstrovej ul. 
 

 
23.  Rôzne 
 
 
24. Záver 
          

Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 V Bratislave,  5. apríla 2012  
 
 
 
Ing. Michal Hrdlička      Mgr. Peter Pilinský 
 overovateľ              starosta 
 
       
     
 
JUDr. Juraj Madzin          Ing. Jana Pešková 
       overovateľ                        prednostka     

 
  


