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Sme rovnakí

Súčasnosť je určovaná nielen tým, čo sa udialo v minulosti, ale aj tým, v čo dúfame,
alebo čo očakávame v budúcnosti (Carl Gustav Jung)
Je pred nami ďalší rok. Pozeráme dozadu, bilancujme. Pozeráme vpred s otázkou,
čo nás čaká. Každý z nás je jedinečnou bytosťou, ktorá je súčasťou jedinečnej spoločnosti. Často sa kvôli tomu domnievame, že
všetko, čo prežívame je tak jedinečné, že to
nik pred nami nezažil. Stačí si však prečítať staršie literárne diela alebo pozrieť staršie filmy a odrazu pochopíme, že sa mení
móda, štátne a spoločenské zriadenia, vyvíjajú sa nové technológie, ale ľudia rovnakí. So svojimi archetypmi , s ich pohľadmi
na život, s ich charakteristickými riešeniami
alebo neriešeniami problémov, s túžbami
a ideálmi – ale aj bez nich, s ambíciami alebo bez nich. Každá doba a každá spoločnosť
má svoje priority, nič nie je len dobré a len
zlé. A to, čo sa zdá niekomu životne dôležité, pre druhého môže byť absolútne nezaujímavé. Svet je príliš farebný na to, aby sme
videli len čiernobielo.
Život ľudí je rozmanitý dnes a bol aj
pred 100 rokmi. Napadlo by Vám, že
v tom istom mesiaci, kedy vypukla Veľká
októbrová socialistická revolúcia (VOSR)
vznikla aj Národná hokejová liga (NHL)?
Že v tom istom roku zomreli špiónka

Mata Hari a vynálezca vzducholode Ferdinand von Zeppelin a narodili sa autor
sci-fi literatúry Arthur C. Clarke a indická premiérka Indira Gándhiová?
V račianskom historickom kalendári
Márie Hatalovej sa dozviete, že prvý zaznamenaný písomný dokument, ktorý sa týka
územia Rače je starý už 780 rokov. Zápis
pojednáva o spore o majetky v Rači. Išlo
o sťažnosť ohľadom poškodzovania majetku a vlastníckych práv. Zlomyseľné vtipy
hovoria, že ak ste sa nesúdili, nie ste určite
z Rače. V zmysle vyššie napísaného však je
nutné dodať, že každá minca má dve strany.
Tento zápis poukazuje aj na to, že Račania
vedeli vždy bojovať o svoje práva.
Horoskopy tvrdia, že rok 2017 je rokom nových začiatkov a bude priať odvážnym. Aby mohlo niečo nové začať,
niečo staré musí skončiť. Milí Račania,
v mene redakcie račan.sk – výber Vám
prajem, aby ste mali odvahu skončiť staré
spory, aby ste mali odvahu hľadať kompromisy, aby ste hľadali všetko, čo nás
ľudí spája a nie to, čo nás rozdeľuje.
Monika Luknárová
poslankyňa MČ Bratislava Rača

Zámeny pozemkov – barterový
Klondike pre developerov
Čo mal zastrieť príbeh o parku
na Radničnom námestí?
Bude v Rači areál vodných športov?
Podvody s bytmi v Rači
Rozhovor s JUDr. Janou Bezákovou
Kmotríkov a Pilinského návrh
zámeny pozemkov na RNR
Zamyslenie... čo som urobila
za dva roky ako poslankyňa
Vlk v koži baránka
Na odbore stavebného poriadku
MČ Rača niečo nie je v poriadku
Historické výročia 2017
Neuveriteľných 70! Blahoželáme!
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Vážení čitatelia,
aktuálne číslo občasníka račan.sk výber približuje tému developerského projektu Radničné námestie Rača. Venuje
sa počínaniu developera, jeho návrhu na
zámenu pozemkov, ktorým podmieňuje
vybudovanie parku a vysvetľuje, prečo
mestskí poslanci opakovane zmietli tento návrh zo stola.
V ďalších zaujímavých príspevkoch
sa dočítate napríklad o tom, že pri budovaní športového areálu LBG aréna
poslanci netrvajú na tom, aby ostala zachovaná BMX dráha v areáli Černockého a že naodbore stavebného poriadku
MČ Rača nie je niečo v poriadku.
Na poslednej dvojstrane je umiestnený precízne spracovaný kalendár historických výročí pre rok 2017. Zároveň tu
nájdete aj nádherné verše D. Luknárovej
doplnené fotografiou G. Slivovej.
Verím, že vás obsah čísla zaujme a zachováte vašu priazeň pre račan.sk výber.
Martin Rybák
člen občianskej komisie

Viac článkov
a informácií
nájdete na
www.racan.sk
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Zámena pozemkov v lokalite Radničné
námestie Rača – kalendár udalostí
ROK 2014
Dňa 11. 8. 2014 bola na adresu Miestneho úradu v Rači starostovi doručená zásielka od Kmotríkovej
spoločnosti Intercom
Development s. r. o.
Predmetom listu je ponuka na zámenu pozemkov na Rustaveliho ulici (pozn. redakcie - projekt Radničné námestie Rača spol.
Intercom Development a projekty Rača
Tower a Rača Gate spol. Retkins). V liste sa
o. i. uvádza – „Napriek tomu, že na uvedených parcelách máme vydané stavebné povolenie na stavbu objektu s 2 podzemnými
a 8 nadzemnými podlažiami, na základe
našej dohody sme sa rozhodli nerealizovať
výstavbu uvedeného objektu, ale zabezpečiť
obyvateľom Rače kvalitné a príjemné bývanie“. V zozname pozemkov určených na zámenu v prospech spoločnosti Intercom Development sa nachádza aj parcela č. 674/9.
ROK 2015
Obyvatelia MČ BA-Rača sa dozvedeli o skutočnosti, že v rámci zámeny
v prospech developera sú aj parcely,
na ktorých sa nachádza priľahlá plocha
zelene (výrazne okresaná prebiehajúcou
výstavbou), ktorá oddeľuje novú výstavbu od staršej sídliskovej časti.
Niekoľko stoviek obyvateľov podpísalo petíciu, v ktorej vyjadrili nesúhlas, aby
tieto pozemky boli predmetom prevodu

do vlastníctva developera. Petíciu podpísali obyvatelia z rôznych častí Rače,
nielen obyvatelia výstavbou najviac dotknutých ulíc. Žiadali, aby pozemky so
zeleňou zostali vo vlastníctve mesta.
Dňa 15. 12. 2015 prišli obyvatelia vyjadriť svoj nesúhlasný postoj k navrhovanej zámene pozemkov na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Rača.
Vo vystúpeniach občanov odzneli kritické
slová k postojom vedenia mestskej časti
voči developerom. Poslanci na zasadnutí
schválili konanie Verejného zhromaždenia obyvateľov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia našej mestskej časti.
ROK 2016
Dňa 5. 1. 2016 bola iniciovaná petícia
s názvom „Chceme v Rači nový park, nie
ďalšiu bytovku!“, ktorú podpísalo niekoľko stoviek ľudí.
Dňa 15. 1. 2016 sa uskutočnilo Verejné zhromaždenie obyvateľov Rače,
v rámci ktorého mali možnosť verejne
sa vyjadriť všetci obyvatelia našej mestskej časti. Do diskusie prihlásení občania
odprezentovali svoje postoje k developerským projektom spoločností Intercom
Development a Retkins. Obyvatelia Rače
hlasovaním prijali znenie záverečného
Vyhlásenia. Tento dokument obsahuje
6 bodov, napr. vybudovanie parku, vytvorenie občianskej komisie s cieľom
vypracovať správu o výhodnosti a opod-

Foto: © Miroslav Dudlák
Starosta Pilinský hlasuje proti prijatiu záverečného vyhlásenia z Verejného zhromaždenia obyvateľov
(BA Rača, KS Žarnovická, 15. 1. 2016)

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk www.racan.sk

č. 2 / 2016
statnenosti navrhovanej zámeny a výzva
starostovi, aby bezpodmienečne chránil
záujmy Rače a jej obyvateľov a verejný
záujem. Starosta Pilinský hlasoval PROTI
zneniu záverečného Vyhlásenia. Následne vzniká občianska komisia s mandátom
pre prešetrenie zámeny pozemkov.
Dňa 8. 3. 2016 sa konalo zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Rača. Račianski poslanci po dlhej diskusii
schválili návrh, aby boli pozemky odzverené zo správy mestskej časti BA-Rača
za účelom zámeny spoločnosti Intercom
Development. Poslanci miestneho zastupiteľstva v Rači nemali k tomuto bodu
pripravenú žiadnu serióznu analýzu, ktorá by posúdila návrh zámeny z pohľadu
finančnej vyváženosti a možných rizík.
O samotnej zámene malo rozhodnúť
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
Bratislavy.
Dňa 20. 6. 2016 spoločnosť Intercom
Development žiada listom primátora Nesrovnala o zámenu pozemkov.
Dňa 29. 9. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m.
Bratislavy. Primátor Nesrovnal zaradil
do programu hlasovanie o návrhu zámeny pozemkov tak, ako bola predložená
developerom. Starosta Pilinský obhajuje
návrh zámeny, viacerí mestskí poslanci
v diskusii vyjadrujú svoj nesúhlas s návrhom developera. Poslanci mestského zastupiteľstva návrh na zámenu pozemkov
neschválili.
Dňa 27. 10. 2016 sa uskutočnilo ďalšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl.
m. Bratislavy. Primátor Ivo Nesrovnal napriek skutočnosti, že poslanci mestského
zastupiteľstva návrh 29.9.2016 neschválili, opätovne a bez zmeny predložil návrh
na prerokovanie. Starosta Pilinský znovu
obhajuje návrh zámeny. Viacerí mestskí
poslanci opätovne vyjadrujú svoj nesúhlas s návrhom a odôvodňujú ho konkrétnymi argumentmi. Poslanci mestského zastupiteľstva opätovne predložený
návrh neschválili.
Od 27. 10. 2016 starosta mestskej časti
BA-Rača nekomunikuje tému vybudovania parku a zámeny pozemkov voči poslancom račianskeho zastupiteľstva ani
smerom k verejnosti na webovej stránke
www.raca.sk.
Martin Rybák
člen občianskej komisie
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk
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Zámeny pozemkov
– barterový Klondike pre developerov
Krátke zalistovanie
v slovníkoch prináša
vysvetlenie pojmov.
Developer – spoločnosť zaisťujúca projektovanie, financovanie a výstavbu nehnuteľností.
Klondike – v minulosti oblasť „zlatej horúčky“ v Kanade; prenesene: niečo
na čom sa dá veľmi dobre zarobiť.
Barter – forma výmenného obchodu
bez použitia peňazí. Výmena jednej veci
za druhú pri dodržaní dvoch podmienok
– sú rovnakej hodnoty a ich výmena je
opodstatnená.
Developeri majú zaužívaný osvedčený
scenár pre zámeny pozemkov. Využijú
možnosti, ktoré im poskytuje územný
plán, získajú stavebné povolenie a spustia komunikáciu smerom k verejnosti,
čo všetko má byť postavené „za oknami
vášho domu“. Ideálne (pre developera)
objekt s vyššou podlažnosťou, blízko pôvodnej zástavby alebo na mieste, kde je
teraz príjemná sídlisková zeleň. Zámer
vyvolá nevôľu obyvateľov dotknutej lokality a tí začnú – oprávnene - bojovať
proti nezmyselnému zámeru. Developer
deklaruje ohľaduplnosť voči obyvateľom
dotknutej lokality, hľadá alternatívne
riešenie. A (ne)prekvapivo – nájde ho.
Vyhovie vôli obyvateľov a nebude stavať
v dotknutej lokalite. Zamení pozemky.
A začína barterový Klondike..
Najznámejší bratislavský parčík – Belopotockého. Investor plánoval v minulosti postaviť na tomto mieste polyfunkčný objekt. Tento zámer sa stretol s nevôľou
verejnosti a boj za záchranu parčíka skončil v marci 2014 rozhodnutím mestských
poslancov o zámene pozemkov. Výsledná
bilancia – za 3 400 m2 pozemku na Belopotockého dostal investor do vlastníctva
pozemky v Starom Meste na Drotárskej
ceste – 2 700 m2 a v Dúbravke na ulici Pod
Záhradami vo výmere viac ako 11 000 m2!
Verejne na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. 9. 2016 túto zámenu vo
svojom vystúpení zhodnotil mestský poslanec Ignác Kolek. „Boli ľudia, ktorí vedeli,
že tento spôsob zámeny je neférový. Neférový pre Bratislavu, neférový pre obyvateľov
Dúbravky, neférový pre obyvateľov na Drotárskej. Čiže dotyčný investor si vedel vytvoriť prostredie a nebojím sa to povedať, aj
v radoch poslancov, aby mu takýto materiál
prešiel, vyslovene nevýhodný pre mesto.“,
vyslovil svoj názor poslanec Kolek.
„Čo sa týka toho, že to bolo nevýhodné hlasovanie, ale však to bolo každému

jasné.“, priznáva na zasadnutí mestského
zastupiteľstva mestský poslanec a račiansky starosta Peter Pilinský, ktorý podporil
nevýhodnú zámenu pozemkov v kauze
parčík Belopotockého.
Mestskí poslanci sú si vedomí, že zámena bola pre mesto nevýhodná. Napriek
tomu, nevýhodnú zámenu schválili. Vyslali signál developerom, že si môžu pýtať
čo im len napadne ak sa rozhodnú, že nebudú stavať v danej lokalite. Problém však
poslanci vôbec nevyriešili, len ho presunuli na iné miesto. Developer pripravuje
v Dúbravke zástavbu v priestranstve sídliskovej zelene. Obyvatelia tejto lokality
sú určite „vďační“ mestským poslancom,
ktorí túto zámenu podporili.

racan.sk
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nesúvisia s vysporiadaním vlastníckych
vzťahov tam, kde developer umiestnil
svoje stavby ani s vybudovaním parku.
Predmetom zámeny je miestna komunikácia vo výmere 1 710 m2 – v znaleckej
hodnote takmer 400 000 EUR. Inými slovami povedané, túto parcelu by mesto
kúpilo od developera. Štandardne developeri odovzdávajú do vlastníctva/správy
mestskej časti takéto pozemky bezodplatne alebo za symbolické euro! Výsledok
transakcie? Mesto mínus 400 tisíc eur
zo svojich aktív, developer plus 400 tisíc
eur do svojich aktív. Mestskí poslanci sa
snažili problém vyriešiť pozmeňovacím
návrhom, ktorý by vyňal tieto pozemky
zo zámeny. Poslanci reprezentujúci Raču
(P. Pilinský a R. Žitný) tento návrh nepodporili.
Úplne nezmyselne sa v zámene pozemkov v prospech investora objavuje
pozemok vo výmere 362 m2 pri električ-

Foto: © Viktor Bielko
Život v Rači „pred Radničným námestím”. Dnes tu stoja bytové domy – žiadna radnica, žiadne námestie.
Sčasti na nevysporiadaných pozemkoch, ktoré sa developer usiluje získať zámenou za iné pozemky

Zámeny pozemkov neobchádzajú ani
našu mestskú časť. Spoločnosť Ivana Kmotríka Intercom Development s.r.o. požiadala
o zámenu pozemkov primátora Nesrovnala
listom zo dňa 20.6.2016. Developer ponúka mestu pozemky vo výmere 4 112 m2,
od mesta požaduje pozemky vo výmere
3 419 m2. Cena všetkých zamieňaných pozemkov bola súdnym znalcom stanovená
v jednotnej cene – 230,04 EUR/m2. Ponuka
sa javí ako výhodná pre mesto a nevýhodná
pre developera. Logicky vyvstáva otázka,
prečo developer prichádza s touto pre neho
nevýhodnou ponukou.
Pozemky, ktoré developer zastaval,
resp. pozemky pri stavbách predstavujú
2 275 m2.
Pozemky, ktoré mesto chce získať
od developera pre vybudovanie parku
predstavujú 2 301 m2. Takto by mala vyzerať vyvážená a opodstatnená zámena
akceptovateľná ako pre mesto, tak pre developera.
Na zozname pozemkov určených k zámene sú však aj pozemky, ktoré vôbec

kovej trati. Tento priestor môžu predsa
obyvatelia Rače, najmä Radničného námestia, využívať ako verejný priestor.
Starosta Pilinský proti vôli obyvateľov
mestskej časti zaradil do návrhu do zámeny v prospech investora aj odčlenené
časti parcely 674/9 vo výmere 782 m2.
Ide o zvyšky pásu zelene, ktorý oddeľuje
objekty Radničného námestia, Závadskej
a Rustaveliho ulice. Račania pritom petíciou, na miestnom zastupiteľstve a na verejnom zhromaždení požadovali, aby
parcely so zeleňou zostali vo vlastníctve
mesta.
Podčiarknuté a spočítané – mesto by
odovzdalo spoločnosti Intercom Development pozemky vo výmere 1 144 m2
v hodnote 263  000 EUR. Bez adekvátnej
protihodnoty a bez opodstatnenia. A toto
nie je barter. Toto je obchod, kde jedna
strana získava na úkor druhej. A na strane, ktorá získava, žiaľ, nie sú obyvatelia
hlavného mesta, ale developeri.
Martin Rybák
člen občianskej komisie
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Čo mal zastrieť príbeh o parku na Radničnom námestí?
Masívna výstavba, ktorú prinášajú
developeri v Bratislave, nevynímajúc ani
našu mestskú časť,
prináša spravidla výrazné zhoršenie kvality života obyvateľov
pôvodných sídlisk a rodinných domov.
Pribúda jeden bytový dom za druhým,
strácajú sa obrovské plochy zelene, stromy miznú ľuďom pred očami. Kvalita
života obyvateľov sa dostáva do úzadia,
prioritou sa stáva maximalizácia zisku
z developerského projektu.
Inak tomu nie je ani pri realizácii
projektu Radničné námestie Rača. Investorom v tomto projekte je spoločnosť
Ivana Kmotríka Intercom Development.
Ten získal do vlastníctva pozemky, ktoré
mali byť zastavané objektmi Radničného
námestia. Ďalšie pozemky si od mesta
prenajal, aby ich mohol využívať počas
trvania výstavby.
Developer sa však rozhodol stavať úplne iný projekt, než mal dohodnutý v kúpnej zmluve a zmluve o nájme pozemkov.
Týmto hrubo porušil ustanovenia zmlúv,
ktoré mal podpísané s hlavným mestom
a mestskou časťou BA Rača.
Nové stavby začal umiestňovať na pozemky, ktoré nemal vo vlastníctve. Pozemky mesta zastaval budovami a parkoviskami, rozdrobil ich a znehodnotil.
A to všetko za nečinného prizerania
sa stavebného úradu v Rači, obhajujúc
konanie developera tým, že nájomná
zmluva znamená „právo stavby“. Takýto
výklad stavebného úradu je dosť zarážajúci, nakoľko nájomná zmluva jasne
vraví, že prenajatá časť pozemkov bude
využitá počas výstavby a po vydaní kolaudačného rozhodnutia nájom zanikne.
Či s touto skutočnosťou oboznámil developer svojich klientov, ktorí kupovali
byty v projekte Radničné námestie Rača,
nevedno..
Čo však vieme s určitosťou je, že developer už viac ako dva roky predáva byty
ako bývanie pri novom parku. Podľa informácií z web stránky sa môžete prísť
sami presvedčiť o výhodách bývania pri
novom parku. A tak viacerí klienti prišli,
presvedčili sa a byty kúpili.
Ibaže developer akosi „pozabudol“ informovať nových vlastníkov bytov ako aj
verejnosť v Rači, že vybudovanie parku
tak ako to prezentoval, nie je samozrejmosťou. Vybudovanie parku podmienil
tým, že prebehne zámena pozemkov medzi ním a mestom. A konateľ spoločnosti
Intercom Development P. Komorník nezabudol zdôrazniť, že ak by bola zámena
pozemkov zamietnutá, developer bude

musieť zámery na Radničnom námestí
prehodnotiť.
Developer deklaruje, že má záujem
vybudovať park. Podmieňuje to však zámenou pozemkov. Ak nepríde k zámene
pozemkov tak ako si ju predstavuje, tak sa
môže rozhodnúť, či využije tromf, ktorý
drží v rukách a tým je právoplatné stavebné povolenie.
Túto rétoriku developera podporuje aj
starosta Pilinský. Ba dokonca ju posúva
na ešte vyššiu úroveň – vytváranie obáv
vo verejnosti a u poslancov. Na miestnom zastupiteľstve opakovane prízvukuje
poslancom, že rozhodujú o tom, či bude
v Rači stáť osempodlažná budova alebo
park. Osempodlažnú budovu spomenul
počas rokovania až osemkrát!
Tri dni pred konaním miestneho zastupiteľstva v Rači Televízia TA3 odvysielala príspevok s názvom – V Bratislave je
málo zelene, nový park by mal vzniknúť
v Rači. Len málokto pozná súvislosti, že
konateľom spoločnosti CEN, ktorá vlastní licenciu na vysielanie televízie TA3 je
ten istý pán Komorník, ktorý je konateľom spoločnosti Intercom Development, ktorá je developerom Radničného
námestia v Rači. A vlastníkom oboch
spoločností je Ivan Kmotrík. Znie až tragikomicky ak konateľ developera svojou
zástavbou zlikviduje zeleň v Rači a potom
ako konateľ televízie TA3 (tá istá osoba)
odvysiela príspevok o tom, že v Bratislave
je málo zelene.. V obsahu príspevku verejne odovzdáva račianskym poslancom
odkaz, že budúcnosť parku je teraz v ich
rukách. Poslancom tým dal jasne najavo,
čo by pre nich z pohľadu ďalšej medializácie mohlo znamenať „správne“ a čo
„nesprávne“ hlasovanie v tejto veci.
Pokiaľ ide o výhodnosť a opodstatnenosť zámeny - neuveriteľne vyznieva
argumentácia, že zámenou vlastne získava mesto a stráca developer. Pričom
ako argumentácia sa najčastejšie využíva
konštatovanie, že mesto získava ucelený
pozemok, zatiaľ čo developer len „bezcenné“ pozemky roztrúsené v území.
Pravda je však taká, že developer umiestnil svoje stavby na pozemkoch hlavného
mesta v rozpore s ustanoveniami nájomnej zmluvy. Pozemky rozdrobil, znížil ich
hodnotu a tým spôsobil mestu škodu. Je
povinnosťou developera tieto škody vysporiadať odkúpením pozemkov za riadnu trhovú hodnotu ucelenej stavebnej
parcely.
Je fakt, že developer ponúka mestu
ucelený pozemok pre vybudovanie parku. To, čo z úst developera alebo starostu
určite nebudete počuť je, že v rámci zámeny mesto kúpi od developera pozemok pre vybudovanie parku za takmer

pol milióna eur. A k vybudovaniu parku
pridá vlastné pozemky v hodnote takmer
300 tisíc eur. Ale možno ste počuli, že nás
park nestojí nič..
Jediným pozitívnym bodom návrhu
zámeny je nádej na vybudovanie parku. Developer plánuje vybudovať park
s preinvestovaním čiastky 100 tisíc eur,
zároveň však chce mestu predať pozemky pod účelovými komunikáciami
za takmer 400 tisíc eur. Takéto pozemky
developeri odovzdávajú mestu za symbolické euro!
O návrhu zámeny tak ako ju pripravil developer v spolupráci s račianskym
starostom Pilinským rokovali aj mestskí
poslanci. Poslanci dvakrát po sebe takto
pripravený návrh neprijali. Nie z dôvodu,
že nechcú Rači dopriať park, nie z dôvodu, že nechcú vysporiadať pozemky pod
Radničným námestím. Prekážkou bol
rozsah navrhovanej zámeny a jej nevyváženosť, čo sa jasne potvrdilo na druhom
mestskom zastupiteľstve, keď poslanci
dali na stôl tri významné pozmeňovacie návrhy. Týmito korekciami sa snažili
dospieť k vyváženej a férovej dohode pre
mesto aj pre developera.
Dnes nič nebráni developerovi ani starostovi Rače, aby pripravili návrh takejto
dohody. Rovnako nič nebráni tomu, aby
developer spravil administratívne kroky
smerujúce k vybudovaniu parku a následne aj park vybudoval.
Developer je dlžný park svojim zákazníkom, ktorým roky predával byty ako
bývanie pri novom parku.
Starosta je dlžný park všetkým Račanom.
V lokalite Radničné námestie by dnes
bola primeraná zástavba zodpovedajúca
prostrediu v Rači, športový areál, zeleň
a parková úprava, keby spolu s ďalšími
račianskymi poslancami Peter Pilinský
v roku 2007 nehlasoval za odpredaj pozemkov Kmotríkovej spoločnosti Intercom Development.
Martin Rybák
člen občianskej komisie

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk
www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače
www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk
www.racan.sk
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Les nad Račou vlastnia
členovia pozemkového
spoločenstva Urbár Rača
Vážení obyvatelia
Rače,
asi sa nenájde čitateľ týchto riadkov či
obyvateľ Rače, ktorý
by nezablúdil niekedy
do lesa v Rači. Málokto ale vie, že územie
vo výmere 1 600  000 m2 má svojich vlastníkov – členov pozemkového spoločenstva Urbár Rača, pozem. spol., ktorí sú
povinní konať podľa zákona č. 326/2005
Z. z. a súvisiacich predpisov. To znamená zabezpečiť odborne i finančne štátom
predpísanú starostlivosť o les, za vlastníctvo lesných pozemkov platiť dane
a strpieť zákonnom daný peší vstup osôb
do lesa.
Uplynulo viac ako štvrťstoročie od zmeny, ktorou sa malo navrátiť vlastníctvo
o. i. i lesných pozemkov pôvodným vlastníkom, aby s ním mohli slobodne nakladať. Papierovo sa tak stalo už v minulosti,
no skutočne rozhodovať a nakladať s ním
sa podarilo až v roku 2016. To, že sa vlastníci začali o svoje vlastníctvo zodpovedne
starať nevyhovuje všetkým. Mám na mysli niektorých vlastníkov stavieb postavených v ochrannom pásme lesa, osoby,
ktoré ešte nepostrehli, že o stromoch
v lese nemôžu svojvoľne rozhodovať, využiť ich pre vlastnú spotrebu či osoby, ktoré
si postavia stavbu či hospodária i na cudzom pozemku.
Pri spravovaní vlastníctva vychádzajú na povrch roky neriešené problémy
vlastnícko – užívateľských vzťahov, problémy dodržiavania zákonov a predpisov
zo strany orgánov samosprávy, štátnej
správy či v oblasti evidencie a spôsobe
nadobudnutia vlastníctva.
Vyriešiť problémy, napraviť krivdy
a opraviť chyby, nech už vznikli akokoľvek, sa dá iba v spolupráci všetkých zúčastnených strán.
Milí občania, všetci máme niekde svoje korene, ktoré si vážime a ochraňujeme.
Správajte sa prosím i ku nášmu vlastníctvu s úctou a neničte ho! Vážte si možnosť, že môžete využívať to, čo musíme
finančne i odborne zabezpečiť ku úžitku
nám všetkým.
Ingrid Vanerková
predsedkyňa výboru Urbár
Rača, pozem. spol.
Sledujte na webe portál
račan.sk www.racan.sk

Bude v Rači areál vodných športov?
Občan bývajúci
v Rači sa musí pri
čítaní určitých komunálnych
správ
obrniť trpezlivosťou
a vierou, že toľko abnormálností sa predsa
len nemôže stať.
Po expanzii developerského ošiaľu
za posledných 6 rokov podporovanej
sústavným klamstvom račianskeho starostu, že s developerom zatočí a žiadna
bytovka s 12 poschodiami nebude (iba 8,
čo je v podstate to isté) sa možno dočítať
v Račianskom výbere 10/2016 perličku
(viď obrázok vpravo).
Vodná nádrž Vajspeter je roky neudržiavaná nádrž, ktorej jediným účelom
bolo akumulovať vodu pre potreby vinohradníctva. Teraz sa zistilo, že je v takom
stave, že hrozí jej odstavenie a likvidácia.
Neviem, čo si pod takým pojmom má
predstaviť obyčajný občan. Pretože asanácia takého diela by vyšla na statisíce EUR.
Rovnako podobná suma by bola potrebná pre jej rekonštrukciu a obnovu.
Pre tých, čo nevedia o čom je reč, tu je
lokalizácia:
https://www.google.sk/maps/@48.2059525,
17.128717,687m/data=!3m1!1e3
Vlastníkom vodnej nádrže je Villa
Vino Rača. Úplne groteskne znie veta,
citujem: „Podľa jej generálneho riaditeľa
pána Jána Krampla by spoločnosť priehradu predala mestskej časti za symbolické euro na vybudovanie rekreačnej a oddychovej zóny.“
Vodná nádrž bola roky využívaná pre
vinohradníctvo, predtým JRD Rača, neskôr poľnohospodárske družstvo Rača
a teraz ho využíva Villa Vino Rača. A keď
sa zistí, že hrozí, že to bude len na problémy, tak sa osloví mestská časť BA-Rača a ponúkne sa im výhodný odpredaj
za euro. Normálne, že dôvod na výskanie
a radosť. Občan nech zaplatí zo svojich
daní pochybnú rekonštrukciu s pochybným účelom. Vraj vybudovanie rekreač
nej a oddychovej zóny.
Nie ďakujem, v Rači je dosť iných
problémov, ktoré sú akútnejšie a tie treba

riešiť: Rozbité chodníky, detské ihriská,
komunitné centrum pre Raču a pod.
Nech si rekonštrukciu vodnej nádrže
financuje ten, čo z nej roky profitoval.
Pevne verím, že v Rači zvíťazí zdravý rozum a poslanci neodhlasujú prevod nádrže na mestskú časť za „výhodnú cenu“
1,– €.
Dušan Veselý
dusan-vesely.racan.sk

racan.sk
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Podvody s bytmi v Rači
O tom, že územný
plán alebo stavebné povolenia sú iba
zdrapom papiera sa
môžeme presvedčiť
v modelovom prípade
podvodov s tzv. bytmi „Penziónu Pekná
cesta“, ktoré nie sú byty, ale tvária sa ako
byty. A priamo sa klamú ľudia.
Preto som v prípade „Penziónu Krasňany“ podal 9. 12. 2016 podanie na prokuratúru na prešetrenie.
Prejdime si tento prípad pekne chronologicky:
1. 9. 10. 2012 vydáva Hlavné mesto SR
Bratislava záväzné stanovisko k investičnej činnosti podpísané vtedajším
primátorom Ftáčnikom, v ktorom súhlasí s vybudovaním penziónu s cel-

kovým počtom 92 ubytovacích lôžok
a priestormi pre piatich zamestnancov.
2. 11. 08. 2014 vydáva stavebný úrad
v Rači stavebné povolenie podpísané
starostom Pilinským na stavbu „Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava“
– podľa popisu a zázemia sa naďalej
má jednať o ubytovacie zariadenie.
3. Na jeseň 2014 sa začína s výstavbou
„penziónu“.
4. 2. 12. 2014 upozorňujem na stavbu
vo svojom článku Veľká čierna diera
v Krasňanoch. Vedenie mestskej časti
uvádza, že daná stavba prinesie pozitíva vo forme vyššej dane za nebytové priestory, kultivovanie priestoru
a vyriešenie problému bezdomovcov
(o aký problém išlo nie je známe).
Zároveň na podporu svojho tvrdenia,
že ide naozaj o penzión a nie byto-

5.

6.

7.

8.

Takéto podvody sa dajú zastaviť iba
tak, že v tomto „penzióne“ jednoducho
nikto nebude kupovať nebytové priestory
a tiež, že daný priestor bude riadne skolaudovaný ako penzión. Vrátane všetkých
ustanovení vyhlášky č. 277/2008 Z.z.
o ubytovacích zariadeniach.
Uvidíme ako sa k tomu v poslednej
fáze postaví mestská časť Rača.
Michal Drotován
poslanec MČ Bratislava Rača
Článok bol uverejnený
na SMEblogu 28. 11. 2016

Umiestnenie Penziónu Pekná cesta v Krasňanoch

Začiatok stavby

vé priestory mestská časť zverejnila
„rozhovor“ s developerom. V ňom
napr. uvádza, že vraj „v súčasnosti neuvažujeme o predaji apartmánov, ale
zároveň nevylučujeme túto možnosť.
Rozhodneme sa podľa požiadaviek
budúcich klientov.“
17. 9. 2015 stavebný úrad v Rači podpisom starostu Pilinského mení stavebné povolenie vo viacerých bodoch
– zvýšením výšky stavby o jeden meter, rozdelením jedného apartmánu
na dva menšie a vytvorením kočikárne. Aký účel má mať v penzióne kočikáreň nie je jasné – jedine ak by sa
o žiaden penzión nejednalo.
Kataster rozostavanú stavbu zapisuje rovnako, ako keby tam boli byty
– väčšina nebytových priestorov v nebytovom dome sa zrazu mení na byty
– na moju žiadosť o informáciu, prečo
a na základe čoho sa tak stalo, dostávam
odpoveď, že „okresný úrad posúdi, či je
predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní alebo v počítaní
a bez iných zrejmých nesprávnosti a či
obsahuje náležitosti podľa zákona o katastri“. Inými slovami, kataster skúma
iba formálnu správnosť.
Developer predáva dané „apartmány“
v penzióne ako byty. Je na tom založená
celá jeho klamlivá kampaň na webovej
stránke. Stále sa však jedná o kompletne nebytový dom penziónu v zmysle
§43c písm. a stavebného zákona.
26. 11. 2016 stavba pomaly finišuje.
Uvidíme, akým spôsobom budú všetky nebytové priestory skolaudované.

Súčasný stav

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk
www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače
www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk
www.racan.sk
www.byvanienapeknejceste.sk
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Rozhovor
s JUDr. Janou Bezákovou,
hlavnou kontrolórkou MČ
Bratislava Rača

 V úrade hlavnej kontrolórky si vyše

pol roka. Spĺňa táto funkcia očakáva
nia, s ktorými si sa o ňu uchádzala?
Nakoľko hodnotiť celkové očakávania
po prvom pol roku v úrade je ešte priskoro, no môžem povedať, že áno. Naplno
využívam pri svojej práci právne znalosti,
a tak viem upozorniť v priebehu kontrol,
či po ich uskutočnení, na veľa vnútorných
vecí a pochybení, ktoré sa dajú odstrániť
ešte v procese. Napĺňa ma to aj preto, lebo
každá moja schválená kontrola na základe
plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok
funkcie bola s určitým výsledkom, ktorý
sa tiež premietol aj ďalej, ako napr. prijatie
nového VZN o poskytovaní dotácií......
 Prevzala si už po svojom predchod
covi celú agendu? Máš pocit, že si už
plne „v obraze“?
Prevzala som agendu, tých vecí, ktoré boli v čase môjho nástupu otvorené
a snažila som sa ich ukončiť, nakoľko tam
bežali lehoty na vybavenie. Každý kontrolór má však „svoj štýl“ práce, postup, charakter písania správ a vybavovania vecí.
Pri nástupe do funkcie som napr. stanovila kratšiu lehotu na vybavenie sťažností
a petícií, aby nedochádzalo k zahlteniu
úradu kontrolóra a tiež pre lepšiu istotu sťažovateľov, že sa v ich veci promptne koná na základe tých právomocí, aké
mestská časť má a môže vykonať. Pripravujeme nové zásady postupu prijímania
sťažností po plánovanej novele zákona
o sťažnostiach zásadnejšieho významu
na jar 2017, nakoľko tie, čo sú v platnosti, legislatívne nevyhovujú. Všetky moje
výstupy – správy o výsledkoch kontrol
ako aj zásadné stanoviská k záverečnému
účtu a rozpočtu sú uverejnené nielen spôsobom obvyklým, ale aj v sekcii hlavného
kontrolóra na webovej stránke www.raca.
sk. Mojím cieľom je taktiež bližšie priblížiť úrad kontrolóra, jeho činnosť, právomoci, povinnosti a úlohy.
 Rozsah činnosti hlavného kontrolóra
je veľmi široký a jeho činnosť vyžadu

7
je dobrú znalosť práva aj ekonómie.
Máš ako kontrolórka vlastný útvar
s takýmto odborným zázemím? Mô
žeš využívať odborné zdroje miestne
ho úradu prípadne externé služby?
Áno, rozsah činnosti je daný prioritne zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a podporne zákonom č. 357/2015
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré
ako kontrolór naplno využívam. Keďže
znalosť práva mám, znalosť ekonomického a finančného charakteru dopĺňam
nielen školeniami počas roka. Čo sa útvaru týka, žiaľ, útvar miestneho kontrolóra
v Rači pozostáva okrem mojej osoby len
z jednej osoby referenta na úseku miestneho kontrolóra, ktorého náplňou pracovnej činnosti sú sťažnosti obyvateľov MČ
Rača, najmä „susedské spory“. Využitie
odborných zdrojov Miestneho úradu mi
bolo ponúknuté v prípade potreby, takže
zo strany úradu vnímam týmto ochotu
a tiež proaktivitu v prípade navrhnutých
opatrení a ich následného implementovania „do života“. Využitie externých služieb
je dané ako jedna z možností zakotvených
priamo zákonom č. 357/2015 Z.z. ako tzv.
inštitút „prizvanej osoby“.
 Plánuješ byť kontrolórkou čakajú
cou na zadania úloh z prostredia MÚ
a MZ, alebo si budeš úlohy a ciele sta
novovať aj nezávisle?
Už na začiatku pri tvorbe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 som
vychádzala z nezávislého stanovenia si
úloh a priorít. Jedna kontrola bola stanovená na základe odporúčania miestneho
zastupiteľstva. Všetky moje plánované
kontroly momentálne vychádzajú a majú
oporu v činnosti úradu, ktorého som
priamo – nepriamo súčasťou, reagovaním
na témy poslancov MZ, reakcií občanov
v osobných rozhovoroch, reakcií na fórach sociálnych sietí. Samozrejme, že poslanci sú zo zákona o obecnom zriadení
jediným činiteľom, ktorí môžu svojím
hlasovaním kontrolórovi schváliť a stanoviť úlohy kontrolnej činnosti.
 Neobávaš sa, že Tvoje predstavy
o kontrolnej činnosti sa môžu dostá
vať do rozporu s predstavami poslan
cov, starostu, vedúcich pracovníkov
MÚ, občanov?

racan.sk
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Neobávam sa, a ak aj áno, som na to
pripravená, nakoľko moja činnosť vychádza z nezávislej pozície a svoju funkciu vykonávam s vedomím, čo najlepšie
odvedenej práce po odbornej stránke
veci. Pri výkone kontrol mojím cieľom
a úlohou nie je nachádzať len nedostatky a poukazovať na ne, ale pôsobiť najmä prevenčne s poukazom na odbornosť
v nadväznosti na fungovanie úradu, rozpočtových organizácií, či právnickej osoby s majetkovou účasťou mestskej časti.
 V Rači už niekoľko mesiacov prebieha
spor o výhodnosť zámeny pozemkov
na tzv. Radničnom námestí. Podľa
časti občanov pri zámene navrhnu
tej developerom hrozí strata majet
ku hlavného mesta. Zákon 369/1990
dáva možnosť vstúpiť do tohoto
sporu aj kontrolórom mestskej časti
a hlavného mesta. Aký je Tvoj názor
na túto zámenu a na ďalší postup pri
jej riešení?
V súčasnosti nemám k tejto téme natoľko relevantné informácie a podklady
ku všetkým skutočnostiam tak, ako by
bolo žiadúce a potrebné na zaujatie odborného stanoviska. V tejto veci je však
napr. možné využitie inštitútu preskúmania uzavretých právnych úkonov starostu
na základe aktivity poslanca/poslancov
v prípade podozrenia nehospodárneho
nakladania s majetkom.
 Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk

Fotos: © Gabriela Slivová
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Kmotríkov a Pilinského návrh zámeny
pozemkov na RNR mestskí poslanci
zmietli zo stola. Dvakrát!
O zámene pozemkov sa na základe návrhu a žiadosti investora INTERCOM Development s.r.o.
rokovalo na dvoch mestských zastupiteľstvách – 29. septembra a 27. októbra 2016. Zámena je vlastne
vzájomná kúpa a predaj medzi hlavným mestom a investorom a ako záležitosť hodná osobitného
zreteľa vyžaduje podporu troch pätín všetkých poslancov MsZ, tzn. 27 hlasov. Jediným obhajcom
návrhu investora bol na MsZ starosta a mestský poslanec Peter Pilinský, ktorý tento návrh s investorom
vyrokoval. Ak sa Petrovi Pilinskému neúplnými, zmätočnými a nepravdivými informáciami
podarilo v januári až apríli 2016 uviesť do omylu časť poslancov miestneho zastupiteľstva v Rači,
mestskí poslanci nekvalitu návrhu a nadprácu starostu Rače pri obhajobe záujmov investora
obnažili až na dreň. Kritike podrobili aj magistrátom predložený alibistický materiál. Poslanci,
ktorí si preštudovali podklady a závery občianskej komisie, uznali komisiou predložené argumenty
o nevýhodnosti zámeny pre hlavné mesto a usilovali sa bilanciu zámeny vyvážiť tromi pozmeňovacími
návrhmi. Kľúčový pozmeňovací návrh vyradiť zo zámeny pre mesto bezcenné pozemky pod cestami
investora pričinením starostu Pilinského neprešiel. Návrh zámeny tak nezískal potrebnú podporu a aj
na druhom mestskom zastupiteľstve ho mestskí poslanci neprijali.
Vyhrážky, že namiesto parku vyrastie
osempodlažná budova, sú neprijateľné
 Dana Čahojová

Nikto z nás nemá problém s parkom. Naopak, všetci ho vítame, rovnako ako asi aj
všetci obyvatelia Rače. Preto sa pýtam, pán
starosta Pilinský, aj vás, keď je na vašom
stavebnom úrade už vyše roka žiadosť investora o preklasifikovanie osempodlažnej
budovy na park, prečo ste tak doteraz neučinili? Prečo to rozhodnutie doteraz nepadlo? Mali by sme záruku, že tam ten park
naozaj bude a nikto by nás tu nemohol alebo obyvateľov Rače lepšie povedané zastrašovať nejakou osempodlažnou budovou.
 Jozef Uhler
Počúvam tu všelijaké vyhrážky, že tam vyrastie osemposchodová budova, ak zámenu
neschválime. No mne sa nepáči takéto držanie za rukojemníkov občanov aj nás, len
aby sme to schválili. ... V žiadnom prípade
takéto niečo neakceptujem a do budúcna
by som bol rád, keby sa developeri nevyhrážali takýmto spôsobom, lebo nebudeme ani
zaraďovať takéto body do programu.
Pri tomto žiadateľovi o zámenu je namieste ostražitosť najvyššieho stupňa,
sú s ním zlé skúsenosti
 Dana Čahojová

Sú materiály, ktoré vo mne vyvolávajú
veľké znepokojenie. Toto je jeden z nich.
Dôvody môjho znepokojenia sú dva: ...
čo tento materiál obsahuje, ako je pripravený ... a žiadateľ, ktorý žiada o túto
zámenu. ... Moja ostražitosť pri tomto
žiadateľovi je toho najvyššieho stupňa. ...
Park potrebuje ako jeden z významných
predpokladov kúpyschopnosti svojho
projektu aj samotný investor. ... Park je
veľmi pekná nálepka príťažlivá sluchu aj

oku ... V žiadnom prípade nepodporím
tento materiál.
 Ignác Kolek
Nie je investor ako investor a pokiaľ prichádzame s tým, že s týmto jedným investorom sú zlé skúsenosti, tak si vážme
toho, keď sa tu objavia reálne poznatky
o tom, čo sa v Rači deje. ... Za takýto materiál naozaj nemôžem zahlasovať.
Mesto nemá dôvod kupovať bezcenné
pozemky pod cestami, všetci investori
ich odovzdávajú (a radi) bezodplatne
 Jozef Uhler

Za normálnych okolností developer vybuduje cestu tam, kde postaví byty alebo
domy, a odovzdá ju mestu buď bezodplatne alebo za symbolické euro. My tu zrazu máme zamieňať pozemok pod cestou
za komerčné pozemky, na ktorých on už
má postavené budovy, ktoré majú väčšiu
hodnotu. Toto v žiadnom prípade.
 Ondrej Dostál
Mestská časť reálne potrebuje pozemok
na park. Otázne je, že či aj tie ďalšie pozemky ... či sa do toho majú započítavať
komunikácie, kde investor by mal byť rád,
ak ich odovzdá mestu ... či je obvyklé odkupovať alebo zamieňať takéto pozemky.
 Lucia Štasselová
Chcela by som, ... aby sa nezahŕňali
do zámeny cesty, pretože tým pádom by
mesto de facto cesty, ktoré nemajú žiaden
ekonomický význam, kupovalo.
Peter Pilinský nepreukázal právo investora stavať na pozemkoch v nájme, aj
keď ním zámenu obhajoval
 Dana Čahojová

Pán starosta, ja som Vás požiadala na minulom zastupiteľstve, aby ste nám ná-
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Dana Čahojová
obvod Karlova Ves

Elena Pätoprstá
obvod Petržalka

Ignác Kolek
obvod Devín

Ján Mrva
obvod Vajnory

Jozef Uhler
obvod Jarovce

Katarína
Šimončičová
obvod Ružinov

Ján Hrčka
obvod Petržalka

Lucia Štasselová
obvod Ružinov

Ondrej Dostál
obvod Staré Mesto

jomné zmluvy doložili ... Neurobili ste
tak. Neviem, čo vám v tom bránilo. Ale
pravdepodobne to, lebo ... právo nájomcu, aby staval na cudzom pozemku, sa
v tej zmluve nenachádza. To mu zmluva
neumožňovala. To znamená, že nájomnú
zmluvu porušil.
 Ignác Kolek
Zmluva o nájme existuje. ... V žiadnom
bode sa nenachádza zmienka o tom,
že zmluva zakladá nájomcovi výstavbu
na pozemkoch, ktoré idú do nájmu.
 Dana Čahojová
Treba na rovinu povedať, že tu ide o to,
že investor si postavil budovy, svoje
vlastné, ktoré predáva ako byty pri parku, na pozemky hlavného mesta, na čo
nemal nárok. Tieto stavby dnes nevie
skolaudovať, preto potrebuje túto zmanipulovanú zámenu, aby sa vysporiadal
so svojou čiernou stavbou na cudzích
pozemkoch.
 Elena Pätoprstá
Pán Pilinský, neodpovedal ste pani poslankyni Čahojovej na otázku, či tam v tej
nájomnej zmluve na prenájom pre účely
stavebného dvora alebo staveniska bola
naozaj možnosť zastavať ten pozemok,
pretože to sa mi teda zdá ako dosť vážny
problém.
Investor viac než rok mení stavbu
budovy na park zmenou stavby pred
dokončením, v skutočnosti treba zmeniť
územné rozhodnutie
 Katarína Šimončičová

Na pozemku, kde má byť vybudovaný
park, ktorý sľubuje investor, je právoplatné stavebné povolenie. To stavebné povolenie sa dá zrušiť jedine tým, že navrhovateľ ... požiada stavebný úrad o zrušenie
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územného rozhodnutia. ... Je potrebné,
aby bola nejaká dohoda medzi hlavným
mestom a spoločnosťou INTERCOM Development o tom, dokedy bude tento akt
vykonaný.
 Dana Čahojová
Ak tomu správne rozumiem, tak znamená to, že ak my schválime túto zámenu,
nedokážeme zmeniť platné územné rozhodnutie na to, aby tam z výstavby alebo
stavby bytového domu alebo akéhokoľvek
domu bol park. Bude nám takýto pozemok nanič, nanajvýš na to, aby tam mesto
žiadalo postaviť výstavbu náhradného
nájomného bývania pre obyvateľov v reštituovaných domoch.
Investor neponúkol žiadne záruky, že
park naozaj vybuduje a aký bude
 Katarína Šimončičová

Nemáme žiaden termín, dokedy ten park
bude vybudovaný, takže to zneisťuje celé
prísľuby. Prísľub je pekná vec, ale ja potrebujem mať garanciu takú, že to bude
na papieri podpísané zmluvne a tieto
zmluvy by mali byť súčasťou uznesenia.
 Elena Pätoprstá
Pán Pilinský, ja potrebujem ... záruku,
aká plocha bude zastavaná, to znamená
ohraničenie tej plochy, čia garancia to
bude, čiže mne tam chýba trochu garancia v tom materiáli.
 Katarína Šimončičová
Pán starosta ... vy ste 1. júna 2015 ...
vydali súhlas na výrub tých drevín. Potom ste medzitým zmenil názor a teraz
prijímate, že tam bude park. ... Možno
za to nemôžete, že takto raz podpíšete
súhlas, druhýkrát tam chcete mať park,
že sa menia okolnosti mimo vášho vedomia a vôle, ale ja preto som spomenula,
že potrebujem mať všetky tieto zmluvy
a dohody a povinnosti a záväzky na papieri, podpísané obidvomi zmluvnými
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stranami. Lebo vy ste pred rokom vydali
súhlas na výrub a teraz tam chcete mať
park.
Nevýhodné zámeny pozemkov sú cesta
do pekla, aj preto mesto vyzerá ako
vyzerá
 Ján Hrčka

Tieto zámeny sú cesta do pekla. ... Poslanci, ktorí za to hlasujú, priznávajú, že proste hlasovali za nevýhodné zámeny ... To
je absurdné. Toto keď nejaký prokurátor
počuje, keby si to mohol konečne začať aj
všímať, lebo to máte v zákone. Vy proste
nemáte zamieňať veci spôsobom, ktorým
sa znižuje hodnota majetku obce, a vy to
ešte priznáte, že to robíte úmyselne, tak
vám blahoželám. Potom sa Bratislavčania
naozaj nemusia čudovať, že to mesto vyzerá ako vyzerá.
Vklady hlavného mesta a investora
do zámeny a parku sú nevyvážené
 Dana Čahojová

Pomenujme veci pravým menom. ... Či už
odkúpením alebo zámenou, nejako to vysporiadame, stavby už asi nezmiznú, ale
pripravme vyvážený a spravodlivý materiál pre obyvateľov Rače, mesta, aj pre
toho developera. Nie takýto jednostranne
pripravený.
 Ján Mrva
S poslankyňou Luciou Štasselovou si dovoľujem predložiť návrh doplnenia uznesenia v znení: „... spoločnosť INTERCOM
Development s.r.o. zafinancuje výstavbu
parku a detského ihriska vo výške minimálne 250 000 €“.
 Lucia Štasselová
Chcela by som, aby sa v pozmenenej podobe to, čo sme s kolegom Mrvom navrhli na predošlom zastupiteľstve, navýšili
prostriedky na výstavbu parku minimálne o ďalších päťdesiat tisíc.

Prehľad hlasovaní mestských poslancov o zámene pozemkov na RNR

v ý b e r
 Jozef Uhler

Som veľmi rád, že Lucia Štasselová navrhla uznesenie, v ktorom ... navrhovala
navýšenie ceny o päťdesiat tisíc eur a ja ...
jej navrhujem, aby si osvojila navýšenie
tejto ceny ... z päťdesiat na sto tisíc eur.
Požiadavka občanov vyradiť zo zámeny
pozemky medzi RNR a bytovkami na Závadskej sa ukázala ako oprávnená
 Katarína Šimončičová

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby ... prijala uznesenie k tejto zámene ...
okrem pozemkov 674/161 a 674/167.
 Lucia Štasselová
Jedna z vecí je tá, o ktorej sme hovorili
na územno-plánovacej komisii, aby sa
vylúčili zo zámeny pozemky, ktoré spomínala pani Šimončičová, medzi Radničným námestím, Závadskou a Rustaveliho.
Problémy s kolaudáciou, zmätočné
výruby
 Ignác Kolek

Prvýkrát som sa s materiálom stretol
na finančnej komisii a bolo mi nápadné,
že čo to tu vlastne za materiál je. ... Pán
Žitný ... hovorí, no došlo tam k niečomu,
že je problém s kolaudáciou. ... Na základe tohoto, čo tu odznelo, ja za tento materiál naozaj nemôžem zahlasovať.
 Katarína Šimončičová
Pán Pilinský ... bolo tam niekoľkokrát
výrubové konanie a posledné bolo práve
na tom pozemku, kde má byť raz park.
A je škoda, že ste vtedy o tom neuvažovali, že tam bude park, pretože tam rástli stromy, ktoré mohli zostať zachované
a mohli byť kostrou toho nového parku.
Boli to krásne pyramidálne topole a ďalšie iné krásne veľké stromy.
		
Miro Ščibrany
OZ račan.sk
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Zamyslenie... čo som
urobila za dva roky
ako poslankyňa
Po dvoch rokoch
už presne viem, o čo
tu ide, aká namáhavá
je to práca, často bez
vďaky a bez uznania.
Vedela som presne,
čo nechcem robiť,
teda venovať sa kultúre a športu. Naopak, mala som silnú
potrebu riešiť dopravu, investičné zámery, hluk ŽSR, kanalizáciu, vodu, komunikácie, chodníky, parkoviská, dopravné
značenia, čistotu, orez stromov, dopĺňanie smetných košov, kosenie trávnatých
plôch, odstraňovanie grafitov, čierne
skládky, bezdomovectvo, sociálne prípady, sťažnosti obyvateľov. Teda jasne a cielene sa venovať tomu, čo tu je zanedbané.
To, že sa na mňa obracajú obyvatelia
i z Krasňan, tak i z centrálnej Rače, je
pre mňa prekvapenie. Prvé mesiace som
narážala na ten fakt, že nie som tzv. stará
Rendezáčka, potom, že nie som stará Račianka a nakoniec to bolo všetkým jedno,
aj keby som bola neviem odkiaľ.
Prvý rok som absolvovala všetky kultúrno-spoločenské akcie, a to hlavne preto, aby som vôbec tušila, čo sa tu v Rači
deje. Mala som aj potrebu spájať sa s Račou do jedného celku, pretože aj keď sme
trošku mimo diania, ja cítim, že oblasť
Východné je súčasť Rače.
Môj cieľ bol nájsť aktivistov z každej
ulice na Východnom, všetko riešiť verejne, cez skupinu na Facebooku Priatelia
Východného/Rendezu a navzájom sa informovať. Potrebovala som prepojiť aktívnych ľudí do jedného celku, pretože ako
jedna osoba nedokážem zvládať všetko.
Pravda je taká, keby aj neviem koľko peňazí natieklo do oblasti Východné, nikdy to
nebude dosť, pretože mestská časť Rača tu
má v správe 2 ulice, 1 MŠ aj s pozemkom,
budovu pošty, budovu KS Impulz, pár metrov zelene a nič viac. Pýtate sa, čo s tým
ostatným? No to je buď magistrátne, alebo
ŽSR, alebo tu to vlastní množstvo malých
i väčších firiem, prípadne fyzických osôb.
A to je to prekliatie. Nie všetky tieto firmy
sa aj o svoje majetky starajú a ako je aj vidieť, mnohé sa nestarajú. Urgencie, vypisovanie listov je mnohokrát bez odozvy.
Preto sa snažím, aby aspoň činnosť,
ktorá je riadená cez miestny úrad, zdravotné strediská, oddelenie čistoty, MŠ,
ZŠ, sa riešili komplexne, pretože ich kvalitnejšie služby ocení každý jeden z nás,
čo tu žije. Napriek mohutnej výstavbe
v centrálnej Rači a Krasňanoch tu na našom území sa do výstavby nikto nehrnie.
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Áno, viem o plánovanej výstavbe Na Pasekách, čo považujem za nezmysel, tak
isto je neprijateľné povoliť stavať v oblasti
starého Rendezu, alebo na Šajbách. Nikdy
nebudem nadšená z tzv. „zahusťovačiek“,
ktoré stavajú ľudí proti sebe. K čomu toto
je! Biznis na úkor ľudí...
Developer by nemal byť nepriateľ, práve naopak, mal by mať spracované požiadavky priamo od tu žijúcich ľudí, využiť
informácie na výstavbu niečoho zmysluplného. Preto ja by som uvítala rozsiahlejšiu výstavbu, ktorá by pomohla tu žijúcim ľuďom riešiť zlú dopravu, chýbajúce
škôlky, školy, služby a obchody.
V roku 2016 začala rekonštrukcia MŠ
Šajby a vedela som, že rekonštrukcia bude
priorita. Jednak príjazdová komunikácia
je problém a tak prvé mesiace to bol boj,
kto z koho, či sa firma dá presvedčiť a bude
nákladnú prepravu viesť poza kotolňu.
Stavbyvedúceho som ubytovala v ubytovni
BARMO, aby bol stále po ruke.
Som poslankyňa, ktorá počas 2 rokov
dala najviac interpelácií. Nie na všetky
som dostala uspokojujúcu odpoveď. Predovšetkým ma hnevá ignorovanie problémov jednej komunikácie: hlavná komunikácia spájajúca centrálnu Raču s MČ
Vajnory je v zúfalom stave. Súbor toho
najhoršieho, s čím bojujem, je práve tu.
Prerastené stromy, ktoré nik neudržiava,
zlé prechody pre chodcov, zastávky BUS
vyzerajú strašne, nevybudovaný chodník
k PA, prerastená burina, cyklotrasa od nikam nikde, žiadne informačné tabule,
diery, špina, kanalizácia, ktorá nefunguje
atď.
Poslanecký deň, každý prvý pondelok
v mesiaci, je populárny, a to napriek tomu,
že ja mám poslanecký deň každý deň,
na parkovisku, v obchode, všade, kde som.
Som rada, že nie som poslanec jedného
domu, jednej ulice, že ľudia cítia a vidia, že
mám záujem o všetkých bez rozdielu.
Problémy, ktorým som sa venovala:
• pri KS Impulz na Dopravnej ulici navrhla osadenie tabule a nových smetných
košov,
• zabezpečila, aby sa uzavrela nefunkčná
telefónna skrinka na DI Paseky,
• nahlasovala výmeny lavičiek na celom
území Východného,
• navrhla dať dopravnú značku „Pozor
deti“ na ceste pred DI Sklabinská,
• na sídlisku Šajby zabezpečila, aby MÚ
dal vyrobiť a osadiť uzatvárateľnú tabuľu
pre kultúrne informácie, dala namaľovať
dopravné značenie pred kontajnerovými
stojiskami, navrhla pridať smetné koše,
• nahlasovala a dozerala na to, aby sa
čo najrýchlejšie opravili detské atrakcie
na DI Sklabinská,
• spolupracovala pri zameraní čiernych
skládok na celom území Východného,
hlavne Žabí majer (šot TV BA),
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• riešila a aktívne pracovala na odstránení čiernych skládok (Žabí majer),
• navrhla na sociálne oddelenie terénneho
pracovníka práve pre oblasť Žabí majer,
• venovala sa mnoho mesiacov soc.
problému p. Š. (Občan za dverami RTVS),
riešim ďalší sociálny problém p. K.,
• presadila do rozpočtu finančné krytie
merania hluku ŽSR cez MÚ a komunikovala s firmou, ktorá tam patent aplikovala,
• pomáhala riešiť neskolaudovanú kanalizáciu na sídlisku Paseky a dala opraviť
kanál (BVS), kde je konečná zastávka BUS,
• dala urobiť orez suchých vetiev stromu
pri zastávke Sklabinská,
• riešila s miestnou políciou a správou
budov ŽSR bezpečnosť pamiatkovo chránenej starej tehlovej budovy ŽSR,
• nahlasovala vraky áut,
• písala interpeláciu ohľadom chýbajúceho chodníka od zastávky BUS k Policajnej akadémii, rokovala s rektorkou,
• vyvolala rokovanie o oprave fontány pri
internáte PA a spolupracovala s aktivistami,
• dala gen. investorovi BA vpísať do LV
na Kataster SR tzv. vecné bremená stavby
(telesá parkovísk, chodníkov a komunikácií na všetky pozemky na sídlisku Šajby),
• ďalej riešila opravu a rekonštrukciu
vody a kanalizácie (BVS) - sídlisko Šajby,
• naďalej bola súčinná pri súdnom spore, ohľadom parkovísk sídlisko Šajby, vystúpila na mestskom zastupiteľstve,
• upozornila na havarijný stav chodníka pred budovou pošty cez interpeláciu
a dožadovala sa, aby ho v zime udržiavali,
• poukazovala na nepokosené pozemky
na území Východného, zabezpečila, aby
odborné odd. ŽP MÚ písali výzvy,
• na tlak ľudí dala pokosiť 2 m burinu
na sídlisku Šajby, zabezpečila rozpočítanie na domy i úhradu,
• rokovala s f. BARMO ohľadom zabezpečenia bezpečnosti okolo budovy tzv. „Holubí dom“, navrhla odstrániť holubí trus,
• vyvolala rokovanie s firmou SWAN
za účelom úpravy pozemkov do pôvodného stavu po osadení optického kábla,
• poukazovala cez interpelácie na vážne
problémy okolo hl. komunikácie Dopravná (prechody pre chodcov, stromy, korene stromov, cyklotrasa, chodník k PA),
vystúpila na MsZ,
• pomáhala pri odstraňovaní grafít
z domu na Dopravnej ulici,
• spracovala komplet žiadosť o dotáciu
z MÚ v Rači a organizovala 2x jarnú brigádu na celom území Krasňan, Rače aj
Východného,
• riešila sťažnosti občanov na hluk z reštauračných a iných zariadení v spolupráci
s MÚ,
• informovala o probléme s ornou pôdou (pole vedľa sídliska Šajby), o ktorú sa
roky nik nestará.
Dagmar Gelingerová
poslankyňa MČ Bratislava Rača
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Vlk v koži baránka
Už to budú tri roky,
čo sa v Rači ohlásila
výstavba športového
areálu LBG aréna pod
gesciou Ľubomíra Višňovského. Všetci sme
boli nadšení, dlho sme
snívali o plavárni a ľadovej ploche. Logický priestor pre takýto
areál sa zastaval nevkusným Radničným
námestím, ktoré obávam sa, je takým námestím ako bude aj parkom.
Projekt športoviska sa napasoval medzi štadión FK Rača a dráhu klubu BMX.
FK Rača a klub BMX tušili, že sa budú
musieť vysporiadať s novou výstavbou,
ale okrem toho, že sa zruší tréningové ihrisko (tzv. „škvára“), s ďalšou likvidáciou
športových plôch nerátali.
Dovtedy, kým LBG aréna nedostala
do prenájmu pozemok celý. Na 30 rokov
za sumu 1 €, vrátane telesa dráhy BMX.
Navyše s tým, že BMX má byť vo vzťahu
s LBG podnájomcom. A aby toho nebolo
dosť, tak s dodatkom, že v prípade neoprávnených požiadaviek zo strany BMX,
nebude LBG povinná zmluvu s BMX uzatvoriť. Spoločnosť LBG sa nesnažila o korektnú zmluvu s BMX, neoprávnené sa
stali všetky požiadavky BMX, o ktorom sa
hovorilo, že sa nechce dohodnúť. Ak by
nešlo o snahu získať lacno pozemok pod
areálom BMX, uzatvorili by sa zmluvy
dve. Jedna s LBG a druhá s BMX.
Jedného stretnutia zástupcov LBG so
zástupcami BMX som sa osobne zúčastnila. Prvé husle hrali zástupcovia LBG,
s podporou starostu. Zástupcovia BMX
Jana Maníková s Mikulášom Rapčanom
nemali šancu. Keď bojovali s vlastnými
emóciami, zástupca LBG im ešte podal
pohár vody na znak predstieranej empatie.
Napokon na základe návrhu poslanca
Juraja Madzina na miestnom zastupiteľstve
15.12.2015, sa mení uznesenie, kde LBG
nemusí rátať s existenciou BMX dráhy.
Viď časť zápisu:
b) schvaľuje zmenu písmena a) uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača č. UZN
436/24/06/14/P zo dňa 24. 6. 2014
v znení: – vypúšťajú sa slová „nájomca
zachová v areáli Černockého v rámci prenajatých pozemkov jestvujúcu
BMX dráhu,“
Celý zápis na: https://zastupitelstvo.raca.sk/
data/att/10351.pdf
Klub BMX Rača sa nevzdáva, snaží sa
o zachovanie svojej činnosti. Pomaly však
niektorí z rodičov rezignujú, neveria už
v spravodlivosť a čo je horšie, už ani ich
deti.
Klub BMX má problém aj so súkromným vlastníkom ďalšej časti pozemku
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ani nie je také obtiažne. Na základe mojich zistení sa domnievam, že firma Ručiteľ s.r.o. spolupracuje s firmou LBG aréna
a je len nastrčená za účelom likvidácie
BMX.

pod ich dráhou. V súčasnosti pozemok
vlastní firma Ručiteľ s.r.o., ktorá sa znížila k tomu, že v piatok 9.9.2016 odstavila na teleso dráhy bager, hoci vedela, že
v sobotu a nedeľu 10. a 11.9.2016 sa má
na dráhe konať tradičná celoslovenská
súťaž o Račiansky pohár a na ceste už sú
pretekári a ich celé rodiny.
Kým som neuvidela fotografiu bagra,
neverila som. Po overení som kontaktovala Miestny úrad, konkrétne športového
referenta Mareka Porvazníka, sekretariát prednostky a vicestarostu Rastislava
Žitného. Ten o danom stave informoval
starostu. Bolo to dopoludnia a keďže som
bola v práci, nič viac som urobiť nemohla. Ale čakala som, že MČ sa bude snažiť
situáciu riešiť, pretek, ktorý sa koná pri
príležitosti Vinobrania každoročne, bol
ohrozený. Miestny úrad však hral mŕtveho chrobáka.
V snahe ochrániť našu MČ od hanby
pred ľuďmi, ktorí sa sem už od rána presúvali z východu aj od Liptova, som začala konať. Oddeleniu životného prostredia som napísala podnet na odstránenie
bagra ako technického zariadenia znečisťujúceho životné prostredie a takisto som
dala podnet na políciu v Krasňanoch.
Bolo to jediné, čo mi v kritickej chvíli
napadlo a z bagra skutočne kvapkal olej.
Ďakujem touto cestou vedúcej oddelenia
životného prostredia Anne Juskovej, ktorá so mnou a mojim manželom absolvovala obhliadku bagra v areáli BMX, sprevádzala nás na políciu a snažila sa zistiť
majiteľa bagra. Majiteľ pozemku napokon bager v nočných hodinách odsunul
bokom od telesa dráhy sám. Verím, že aj
na základe tejto aktivity.
Poviete si: ,,je to súkromný majiteľ
a má právo nakladať si so svojim pozemkom ako sa mu zapáči“. Mám rešpekt
pred súkromným vlastníctvom každého
človeka, ale v tomto prípade je od začiatku jasné, že kúpa tohto pozemku
bola realizovaná čisto účelovo s nie príliš
čestným úmyslom. Uznajte sami...Kúpili by ste si pozemok pod vybudovaným
športoviskom, ak nie ste fanúšikom alebo
sponzorom toho športu bez toho, aby ste
mali bočný úmysel?
Kto je Ručiteľ s.r.o. ?
Aj ja som si dala túto otázku a začala
som pátrať. V dnešnej dobe internetu to

Prečo si to myslím?
100% spoločníkom firmy Ručiteľ s.r.o.
je firma Gingsberg Holding N. V. so sídlom v Holandsku.
Spoločníkom tejto firmy je zas firma
Dachmarket, s.r.o. , ktorej konateľom je
Ing. Michal Babinec. Michal Babinec bol
v minulosti spoločne s pánom Ľubomírom Balogom členom predstavenstva
firmy Športka a.s. A pán Balog je v súčasnosti konateľom týchto firiem:
POHOTOVOSŤ, s. r. o.,
LBG byty, s.r.o.,
LBG apartmány Terchová, s.r.o.,
LBG Apartmány Zázrivá, s. r. o.,
LBG Art s. r. o.,
LBG palác Poprad s. r. o.,
LBG Pod Hájikom, s. r. o.
Myslím, že toto nepotrebuje žiadny
komentár a každý súdny človek si z toho
urobí záver sám.
Alebo si myslíte, že túžbou Holanďanov je vlastniť akýkoľvek kúsok našej
Rače, aby si tam mohli odstaviť bager?
BMX klub má dlhú históriu a veľa
športových úspechov. Dráha sa nachádza na mieste, kde vždy boli plánované
športoviská, ale napriek tomu sa klubu
dodnes nepodarilo pozemky vysporiadať
a naša MČ im ani nikdy v tejto snahe nepomohla. Mestská časť sa zbavila zodpovednosti za klub BMX. Cestou niektorých
poslancov, spravodaja Račan, či Račawebu a Jána Bednariča vrátane jeho roztlieskavačov v skupine Račania na Facebooku, zosmiešňuje všetky snahy členov
a sympatizantov klubu BMX, potiera ich
činnosť, členskú základňu a obviňuje ich
zo zadržiavania výstavby LBG arény. Nikto z členov a sympatizantov BMX klubu
pritom proti výstavbe nie je, klub chce iba
plnohodnotne fungovať.
Nie som naivná, obávam sa, že boj
o záchranu areálu BMX je už skoro
na konci. Pri troche šťastia klubu BMX
zostane oklieštené teleso dráhy bez zázemia a možnosti ďalšieho rozvoja, po ktorom logicky príde zánik klubu. Znechutení členovia klubu rezignujú.
Poslanci sa obávajú, že ak LBG odstúpi
od stavby športového areálu, budú spájaní s týmto neúspechom. Boja sa, že voliči,
ktorým sľúbili plaváreň a ľadovú plochu
im to neodpustia. A tak teda nech už konečne plaváreň a klzisko stoja. Nezostáva nám nič iné ako dúfať, že športovisko
bude skutočne pre všetkých Račanov
a na mieste telesa dráhy BMX nevyrastie
hotelík na spôsob Široký.
Monika Luknárová
poslankyňa MČ Bratislava Rača
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Na odbore stavebného poriadku MČ Rača Transparentnosť
niečo nie je v poriadku
a verejná debata
Úvod – všeobecné
informácie
Pred viac ako rokom som požiadala
užívateľa urbárskych
pozemkov o predloženie dokladov, ktoré ho
oprávňovali k realizácii stavby na našich pozemkoch. Odpoveď
bola ústna a jasná – vždy som sa správal korektne a budem s Vami komunikovať.
Nakoľko ani po šiestich mesiacoch
neboli výboru Urbár Rača, pozem. spol.,
predložené požadované doklady, obrátila
som sa na MÚ Rača – OÚPaSP so žiadosťou o predloženie dokumentácie vedenej
v stavebnom a kolaudačnom konaní. Sprístupnený mi bol iba spis vedený k stavebnému konaniu, nakoľko kolaudačný spis
nebol podľa vedúcej príslušného oddele
nia úradu dohľadateľný. Strata dokladov
je prípustná, nikto nie sme neomylný. Tvrdím, že v tomto prípade je účelová.
Uvádzam, že o sprístupnenie spisu
som požiadala i OÚ OSoŽP. V tomto prípade mi odpovedali, že z dôvodu sťaho
vania úradu mojej žiadosti o sprístupne
nie spisu sa nevyhovuje.
Prešlo ďalších 6 mesiacov a s plnou
vážnosťou – i na základe šetrenie Okresnej prokuratúry Bratislava III píšem, že
na odbore územného plánovania a sta
vebného poriadku MČ Rača niečo nie je
v poriadku. Z dôvodu zachovania úplnej
objektivity, v tomto prípade je dôležité
uviesť, že ďalším úradom, na ktorom nepostupujú podľa zákona je i Okresný úrad
Bratislava – odbor katastrálny.
Jadro – fakty
Manželia T. si kúpili záhradnú chatku
s prideleným súpisným číslom, postavenú
na pozemku vo vlastníctve podielnikov členov Urbár Rača, pozem. spol. Požiadali
o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zároveň
o rekonštrukciu záhradnej chatky. Nebudem sa rozpisovať, že stavebné povolenie
bolo na rekonštrukciu (disponujeme vyjadrením príslušného nadriadeného Krajského
stavebného úradu) a nájomcovia si postavili
nový rodinný dom. Čo je ale zarážajúce,
oni si postavili ešte ďalší samostatne stojaci
stavebný objekt – dvojgaráž vo výmere 62
m2. Že bez stavebného povolenia? Nič to –
veď kolaudácia prebehne nad očakávanie.
Zodpovedný pracovník MÚ Rača – OÚPaSP Ing. arch. Peter Choluj skonštatuje
a do kolaudačného rozhodnutia iniciatív
ne uvedie informáciu o tom, že na pozem
ku sa nachádza ešte i objekt dvojgaráže.
Čo na tom, že tam nemal byť a jeho malo
zaujímať ako sa tam objavil.

Medzitým samozrejme nájomca nezaháľal, dal si vypracovať geometrický plán,
ktorý riešil oddelenie pozemku, na ktorom stojí objekt dvojgaráže a bez súhlasu
vlastníkov pozemku ho dal zapísať do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva
prenajímateľov ako zastavanú plochu. Potom je potrebné ešte raz nájsť na katastri
pracovníka, ktorý vie dobre čítať a vyhľadá si informáciu o postavenej dvojgaráži
a zapíše túto stavbu na list vlastníctva pod
tým istým súpisným číslom, prideleným
pôvodne záhradnej chatke. I keď mu to
zákon nepovoľuje.
Zlatým klincom prípadu je oficiál
ne vyjadrenie pracovníčky OÚ Bratislava – odboru katastrálneho, Ing. Moniky
Spišákovej, ktorá na žiadosť o prešetrenie
zápisu geometrického plánu na oddelenie
pozemku pod spornou stavbou zapísanou
na LV podielových vlastníkov (zapísanou
pod súpisným číslom vydaným na inú
stavbu), konštatuje, že je všetko v poriad
ku. Toto vyjadrenie bolo napísané v čase
prebiehajúceho šetrenia prokuratúry.
Prokuratúra sa stotožnila s mojím
tvrdením, že došlo k porušeniu záko
na a zaslala upovedomenie na dotknuté
úrady. Po troch mesiacoch od upovedomenia prokurátora je stav nezmenený –
po našom „ani obraz ani zvuk“.
Záver – poučenie
Nakoľko toto nie je jediný prípad, keď
MÚ Rača – OÚPaSP toleruje realizáciu
stavby na cudzom pozemku bez súhlasu
vlastníkov pozemku, keď nájomný vzťah
s povolením na realizáciu stavby na predmete nájmu nie je predmetom nájomnej
zmluvy (projekt RNR a problematická
zámena pozemkov s Magistrátom hl. m.
Bratislava), je dôležité venovať pozornosť
konaniu pracovníkov, ktorým je zverená
kompetencia rozhodovať vo veci.
Že sa stala niekde chyba? To je jasné.
Kto má najväčší problém? Vlastník pozemku – jasné. Raz je to malý vlastník –
raz magistrát.
A súvis s individuálnym prístupom?
Ten sa dostane každému, presne podľa
pravidla „kto maže – ten jede“. Inak si
neviem vysvetliť, že by si niekto dovolil
robiť rozhodnutia v rozpore so zákonom.
A to sa všade hovorí o boji proti korupcii pri nakladaní s peniazmi zo štátneho rozpočtu či zo zdrojov EU fondov.
A nám tu zatiaľ krásne kvitne pod oknami tá naša malá slovenská až tak, že musím povedať „niečo smrdí v štáte .....“.
Alebo na úrade?
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.

račan.sk výber sa v poslednom čísle
venoval téme výstavby v Rači. Nie som
proti rozširovaniu a výstavbe v Rači,
pretože každý chceme mať niekde svoj
domov. Prirodzený vývoj a rozvoj nezastavíme. Som proti nekoordinovanej
výstavbe a inej netransparentnej činnosti, ktorá znehodnocuje život obyvateľov
Rače.
Vďaka aktívnej spolupráci s obhospodarovateľom našich lesov, nám bola
doručená žiadosť, ktorú Vám predkladám v plnom znení. Jedná sa o lokalitu
Milligrund – Potočná, kde má vzniknúť
30 stavebných pozemkov so súkromnou
cestou, ktoré budú podľa slov investora,
ponúknuté na predaj individuálnym záujemcom. Vzhľadom na štádium vypracovania stupňa predprojektovej prípravy,
investor nemusí o svojom zámere informovať vlastníkov susedných pozemkov.
Z dôvodu blízkosti lesa musí mať vyjadrenie obhospodarovateľov k ochrannému
pásmu lesa, ktoré je 50 metrov – pre vlastníka, lesníka a ochranára nutnosť, pre investora zbytočnosť.
Jeden z dôvodov znižujúcej sa kvality
životných podmienok už trvalo bývajúcich obyvateľov Rače je, že investori chcú
vyťažiť z pozemkov maximum, komunikácie budovať súkromné, ostatnú infra
štruktúru iba pre potreby svojho projektu
a problém zahusťovania lokality i zaťažovanie jestvujúcej infraštruktúry ostáva
neriešený.
Záleží zodpovedným osobám na príslušných miestach na kvalite života obyvateľov? Majú kompetentní záujem o verejnú debatu s občanmi na tému - ako ďalej?
Nespokojnosť obyvateľov je i v rozdielnom prístupe k súkromnému vlastníctvu.
Rozdielne posudzovanie podmienok zákonov je zdôvodňované slovami „vyhodnotili sme že....“.
Nová výstavba sa vo väčšine realizovala
a realizuje v extraviláne. Pred dvadsiatimi
rokmi sa v extraviláne územia začali rea
lizovať pozemkové úpravy. To, čo zákon
predpisuje a to, čo sa realizovalo, nie je
jedno a to isté. Niektorí vlastníci sa vzdali
časti výmery pôdy v extraviláne na prístupové komunikácie. Toto pravidlo pre
jedných platilo pre iných nie.
Ako boli a sú malí či veľkí investori pôsobiaci v našej MČ povinní spolupodieľať
sa na dobudovaní verejnej infraštruktúry? To je otázka, na ktorú treba odpovedať. Čím skôr, tým lepšie.
Rozvoj je nutný, no je na nás, v akej
kvalite a kvantite sa bude uberať.
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.
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O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti
Milí spoluobčania, v dnešnej dobe
má každý z nás okolo
seba istotne nielen jeden predmet, nástroj,
alebo dajakú pamiatku z minulosti obľúbenú. Nezamýšľame
sa, prečo to tak je a ani nás koľkokrát nezaujíma, kto ten predmet vyrobil, kto ho
vlastnil a na čo všetko poslúžil. Máme ho
uložený na poličke, postavený v kúte, či
zavesený na viditeľnom mieste, skrátka
potrebujeme ho mať blízko pri nás, aby
sme si naň mohli občas siahnuť, inokedy
nám stačí pohladiť ho očami. Jednoducho
tešíme sa, že ho máme, že nám robí radosť a možno aj skrášľuje náš domov.

zachrániť niečo zo svojej rodiny, z miestnych tradícií, a tak prispieť do našej národnej kultúry a histórie.
Prvé predmety v našej dávnej minulosti boli pre našich predkov nielen pracovným nástrojom, ale súčasne boli istým
hlavolamom, kultovým symbolom, ktorý
im pomáhal rozvíjať sa a získavať viaceré
zručnosti. Naučili sa rozlišovať materiály
nájdené v prírode, využívať ich vlastnosti
a zdokonaľovať technológie, ktoré ľudstvo postupne priviedlo do našej súčasnej
vyspelosti. Vysielame rakety do vesmíru, cestujeme nadzvukovou rýchlosťou,
bežne používame prístroje a zariadenia,
o ktorých ani netušíme, ako fungujú,
hlavne že nám slúžia.
Môžeme si položiť otázku, čo nám
priniesol, čo nám vzal a kam smeruje
tento pokrok ľudstva? Na tieto otázky
nám dávajú odpovede nálezy archeoló-

Mnohí z nás už v detstve objavili tú vášeň obklopovať sa krásnymi vecami a začali dačo zbierať. Chlapci zväčša známky,
odznaky, mince a dievčatá zasa servítky,
básničky a obrázky do pamätníčka. Všeličo sa dá zbierať. Komu tá zábava vydrží,
môže vytvoriť aj unikátny súbor hodný
veľkého obdivu, hodnoty aj úcty. V neposlednom rade môže pre nás všetkých

gie, histórie a mnohých vedných oborov,
pre ktoré sa predmety sústreďujú, odborne spracúvajú, dokumentujú a ošetrujú v múzeách, archívoch, galériách, či
iných inštitúciách.
Aby sme správne pochopili našu históriu v rámci možností, sme odkázaní
na „pozostatky minulosti“ Čo nám zostalo po rôznych procesoch v Božej prí-

rode, po živelných udalostiach, požiaroch, ale aj po ľudskej činnosti, vojnách,
drancovaniach, prestavbách a podobne.
Ako naložíme s tým, čo tu máme, je však
na nás. Ide tu nielen o prítomnosť, ale
predovšetkým o budúcnosť (čiže o záchranu našej minulosti, pre budúce pokolenia).
Pre tieto účely už v roku 1975 vznikla v Rači, v jednom malom rodinnom
domčeku z iniciatívy pobočky Matice
Slovenskej, Račianska izba. Na svoju
dobu bola veľmi vkusne, obsahovo a muzeálne dokonalá a plne zariadená nábytkom. Bolo tu množstvom reprezentatívnych predmetov z textilu, z keramiky,
z porcelánu, výrobky z dreva, s obrázkami na stenách a bola tu dokonca veľká vitrína s figurínami v tradičnom odeve. Žiaľ,
v roku 1979 bola pamätná izba zrušená
(inventár... bol premiestnený do Mestského múzea).
Veľkým vkladom a prínosom do našej histórie sú tiež
mnohé publikácie. Niektoré
sa miestnej kultúre venujú
len okrajovo, ale boli vydané
aj cielené knihy.
V roku 1989 v autorskom
kolektíve Doc. PhDr. Jána
Podoláka, DrSc. urobili veľký
kus práce pre zachovanie istej
časti kultúrneho dedičstva vo
viacerých oblastiach a v nakladateľstve Obzor vydali
prvú vlastivednú monografiu RAČA. Zmapovali v nej
tunajšiu krajinu a jej vývoj
osídlenia, históriu, etnografiu
s remeslami, so staviteľstvom a tradičnou
kultúrou. Spomenuli aj nedostatky, chýbajúci archeologický výskum, nedostatok
podkladov archívnych a tiež dokumentačných. Nebola spracovaná kapitola o menšinách a o živote karpatských Nemcov.
(dokončenie v budúcom čísle)
Aleš Šilberský
obyvateľ Rače
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Historické výročia pre rok 2017
 Rok 1237 (780 rokov)

Zápis o spore o majetky v Rači sa pova
žuje za prvý písomný dokument, ktorý
sa týka územia Rače (vtedy dedina Okol).
Išlo o sťažnosť ohľadom poškodzovania
majetku a vlastníckych práv nachádzajúcich sa na jej území.
 Rok 1527 (490 rokov)

Časť Rače sa dostala do majetku rodiny
grófa Báthoryho, ktorému patrilo okrem
časti Rače aj devínske panstvo.
 Rok 1647 (370 rokov)

Rača dostala výsady zemepanského mes
tečka.
 Rok 1702 (315 rokov)

Prvý dátum na hlavnom kríži na cintorí
ne svedčí pravdepodobne o premiestnení
cintorína z pôvodného miesta pred farským kostolom na dnešné miesto.
 Rok 1732 (285 rokov)

V Rači vypukol veľký požiar. Oheň sa
šíril od horného konca (Alstrova ul.) až
do polovice dnešnej ulice Pri vinohradoch (dnes tam stojí socha sv. Floriána)
a padlo mu za obeť 93 domov a 7 ľudských životov. Zhorela aj katolícka fara
a v nej aj farská kronika s pôvodnými historickými záznamami o živote vo farnosti
a obci. Od roku 1732 sa na fare vedie nová
kronika.
 Rok 1767 (250 rokov)

Uskutočnila sa návšteva Račanov u cisá
rovnej Márie Terézie (27. 6. 1767). Podľa
p. Ľ. Havloviča venovali Račania panovníčke víno – račiansku frankovku. Na cisárskom dvore mala dobrý ohlas a panovníčka ju uznala za hodnú cisárskeho
dvora, čo ocenila donačnou listinou
na toto víno a Račanom venovala slávnostný kňazský ornát. Ornát sa nachádza
v Račianskej izbe v obecnom dome.
 Rok 1872 (145 rokov)

V Rači sa objavila cholera. Epidémia cholery postihla Raču viackrát. V tomto roku
trvala mesiac a zomrelo 130 ľudí.
 Rok 1882 (135 rokov)

Založenie „Dobrovoľného hasičského
spolku v Rači“ (4. 5. 1882). Zakladajúcu
komisiu tvorili: katolícky farár Móric Al
ster, národovec a buditeľ, evanjelicky farár
Gustav Polevkovič, historik, opát Ján Got
čár, zakladajúci člen Matice Slovenskej,
člen Memoranda Slovákov, profesor Slovenského gymnázia Kláštor pod Znievom,
Anton Pauer, notár, Karol Tim, ev. učiteľ
a duša zakladajúceho hasičského spolku,
František Krížik, vinohradník a starosta
obce, Eliáš Sloboda, vinohradník, Franti
šek Würfl, mlynár, Adam Wallner, strojník, Leopold Polák a Samuel Horschütz,
obchodníci, František Wallner, pokladník
spolku. Za činných členov spolku sa prihlásilo 85 členov. Na dolnom konci obce
postavili drevené hasičské depo.

 Rok 1932 (85 rokov)

Realizovala sa úprava interiéru farského
kostola na Alstrovej ulici, ktorej ústrednou dominantou sa stala nástenná maľba
s postavami sv. Cyrila a Metoda. Maľbu
vytvoril v auguste 1932 pezinský maliar
a reštaurátor Augustín Bárta.
 Rok 1937 (80 rokov)

– Ukončila sa výstavba Obecného domu
a bol odovzdaný do používania. Obecný dom stojí na námestí A. Hlinku,
na mieste bývalej kaplnky, ktorá bola
súčasťou Erdödyovskej kúrie. V roku
1935 ju po dlhších rokovaniach odkúpila obec pre stavbu nového Obecného
domu. Namiesto kaplnky obec poskytla náhradný pozemok na stavbu kostola na cintoríne.
– (27. 6. 1937) Uskutočnila sa posviacka
nového kostola na cintoríne zasväteného Panne Márii Pomocnici kresťanov.
Posviacku vykonal J. E. Michal Bubnič,
rožňavský biskup, rodák z neďalekého
Pajštúna. Kostol bol postavený podľa
projektu račianskeho rodáka Františka
Krížika a za jediný rok ho postavila bratislavská firma Kroc.
– Andrej Hlinka navštívil račiansku faru
a prihovoril sa občanom. Zápis o udalosti sa nachádza vo farskej kronike.
 Rok 1942 (75 rokov)

Ukončila sa výstavba Nemeckého kul
túrneho domu a kolónie nemeckých
rodinných domov v oblasti ul. Barónka
– Hybešova – Bukovinská.
 Rok 1947 (70 rokov)

– Uskutočnila sa posviacka novej hasič
skej zástavy.
– Raču postihlo veľké sucho, vyschli
studne takže obec zostala bez vody. Nakoľko obec ešte nemala vodovod, vodu
museli dovážať v cisternách z Bratislavy.
 Rok 1967 (50 rokov)

Konalo sa prvé celomestské vinobranie
v Rači, na ktorom sa zúčastnila stranícka
delegácia na čele s Alexandrom Dubče
kom. V príprave na túto udalosť viaceré
ulice v Rači (ktoré boli dotiaľ prašné a bez
chodníkov) dostali asfaltový povrch, alebo boli vydláždené a zrealizovala sa aj ich
sadová úprava a chodníky.
 Rok 1972 (45 rokov)

2. 9. 1972 bol na Černockého ulici sláv
nostne otvorený nový futbalový štadión.
Štadión bol vybudovaný s kompletným
zázemím, hracou i tréningovou plochou umožňujúcou trénovanie a hranie
veľkých i malých zápasov. Má kapacitu
4200 miest, z toho 200 na sedenie a 4000
na státie. Je domovským stánkom futbalového oddielu FK Rača.
 Rok 1992 (25 rokov)

Na ulici Pri vinohradoch bola opätovne
postavená socha sv. Floriána na mieste,
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kde bol ukončený ničivý požiar v roku
1332. Pôvodná socha bola v úmyselne
zdemolovaná a odstránená v päťdesiatych
rokoch minulého storočia. Z iniciatívy
dobrovoľníkov – členov hasičského zboru
a za podpory MÚ Rača bola zreštaurovaná a osadená na súčasné miesto.
 Rok 1997 (20 rokov)

– Zrealizovala sa prestavba budovy poš
ty na Čachtickej ulici. Pôvodná budova pošty z roku 1956 z kapacitných
dôvodov nevyhovovala, preto bola
prestavaná a rozšírená.
– Obnovenie pomníka M. Alstera na cin
toríne za podpory MÚ Rača.
 Rok 2002 (15 rokov)

Úpravou areálu bývalého školského dvora na Jurkovičovej ulici bol vybudovaný
a odovzdaný do užívania Národný šta
dión Pavla Rosu pre pozemný hokej. Štadión je pomenovaný po dlhoročnom pracovníkovi, vedúcom realizačného tímu,
členovi exekutívy FIH a trénerovi strieborného reprezentačného družstva žien
ČSFR na olympiáde v Moskve v roku 1980
Pavlovi Rosovi. Slúži miestnemu oddielu
pozemného hokeja (KPH Rača), ale aj ako
národný štadión pre medzištátne zápasy,
turnaje a podujatia pozemného hokeja,
ktorý je najúspešnejším a najväčším slovenským klubom v pozemnom hokeji.
 Rok 2007 (10 rokov)

– 18. 2. 2007 sa po náročnej reštaurá
torskej práci opätovne rozozvučal
organ vo farskom kostole. Reštaurovanie historického organu majstra
Fazekaša z roku 1841 realizoval Ján
Valovič a na slávnostnom koncerte
ho predviedol významný organový
virtuóz Imrich Szabó. Organ sa zaradil do zoznamu historických organov
a pravidelne sa na ňom konávajú koncerty organovej hudby v rámci podujatia Dni historických organov.
– 18. 3. 2007 sa uskutočnilo slávnostné
požehnanie pozemku pre stavbu no
vého kostola (súčasnej katedrály sv.
Šebastiána) na Peknej ceste. Stavba
kostola trvala dva roky a jeho slávnostné vysviacka sa konala v roku 2009.

Osobnosti a ich výročia
 Mária Jozefa Eva Františka Paulína

bavorská grófka z Hohenfelsu
(1721 – 1797), 220 rokov od úmrtia
Podľa epitafnej dosky vo farskom kostole
sv. Filipa a Jakuba bola dcérou kurfirsta
Karola Albrechta, neskoršieho rímskeho
cisára a českého kráľa Karola VII. Bola
vydatá za bavorského grófa a španielskeho šľachtica, ktorý mal majetky aj vo
Francúzsku. Počas francúzskej revolúcie
bola z Francúzska vyhnaná. Svoj život
dokončila v Rači. Napriek tomu, že trpela bolestivou chorobou, svoje posledné
roky venovala konaniu dobrých skutkov
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a podporovaniu chudobných. Je pochovaná v krypte kostola.
 Jozef Miloslav Hurban

200 rokov od narodenia
(19. 3. 1817 – 21. 2. 1888)
Politik, ideológ, spisovateľ, evanjelický
kňaz, organizátor kultúrneho života, prvý
predseda Slovenskej národnej rady na Myjave, vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. V meruôsmych rokoch
sa spolu s Ľudovítom Štúrom a Michalom
Miloslavom Hodžom zúčastnil na slávnostnej prísahe dobrovoľníkov v Rači
v priestore dnešného parku na Púchovskej
ulici, ktorý od r. 2008 nesie jeho meno.
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kláštora a začalo sa s výstavbou krížovej
cesty. V rokoch svojho pôsobenia v Marianke bol páter Polakovič viackrát pozývaný do Rače ako slávnostný kazateľ pri
významných sviatkoch a výročiach. Tešitelia pôsobili v Marianke do roku 1950,
keď boli násilne internovaní a opätovne
sa vrátili až v roku 1990.
 František Kubu

85 rokov od úmrtia (25. 1. 1932)
Správca školy, učiteľ, organista. V Rači pôsobil 40 rokov (1885 – 1925) ako správca
miestnej školy bol výraznou osobnosťou
v obci a bol aj predsedom v spolkoch Orol
a Hasiči. Do Rače priniesol a s miestnym
spevokolom nacvičil vianočnú omšu českého skladateľa Jána Jakuba Rybu. Omša sa
potom dlhé roky stala súčasťou tradície vianočných polnočných omší až do roku 1989.
 Vojtech Rudroff

 Móric Alster

190 rokov od narodenia
(27. 8 1827 - 7.10. 1894)
Katolícky kňaz, národovec a rodoľub,
ktorý pôsobil v Rači 33 rokov. Patril k zakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv.
Vojtecha, ktorého bol aj podpredsedom.
Finančne podporoval slovenské gymnáziá a vynikal aj ako podporovateľ a šíriteľ
slovenskej tlače. Za jeho pôsobenia bol
v r. 1888 prestavaný a zväčšený farský
kostol do terajšieho stavu. Móric Alster
je pochovaný spolu so svojou matkou
na račianskom cintoríne. Jeho meno nesie aj jedna z hlavných ulíc v historickej
časti Rače.
 Farár Adam Hájek

160 rokov od úmrtia
(10. 5. 1814 – 26. 3. 1857)
Katolícky kňaz. V Rači pôsobil 43 rokov.
Počas svojho pôsobenia urobil viacero
úprav na kostole a farskej budove, zadovážil pre kostol organ a vežové hodiny.
Zakladal, podporoval a viedol náboženské spolky. Všetky udalosti starostlivo
zachytával vo farskej kronike, z ktorej sa
dozvedáme o živote nielen vo farnosti,
v obci, ale i vo vtedajšom svete. Opísal
revolučné roky 1848 – 1849, ale i stavbu
železnice, požiare, výkyvy počasia a život
vinohradníkov.
 Páter Ján Mária Lukáč Polakovič

90 rokov (13. 6. 1927)
Od začiatku jeho pôsobenia v Marianke
a od prevzatia správy nad týmto pútnickým miestom. Páter Polakovič – račiansky rodák, bol jedným z prvých tešiteľov a pravá ruka otca zakladateľa rádu.
Do Marianky prišiel ako predstavený slovenskej provincie kongregácie bratov Tešiteľov z Getseman (CCG). Z jeho iniciatívy sa urobilo viacero stavebných úprav

75 rokov od úmrtia
(10. 4. 1875 – 23. 1. 1942)
Katolícky kňaz, národovec – bojovník
za Slovenskú samostatnosť, priekopník
modernej pastorácie a okresný školský
dekan. Pôsobil na račianskej fare 33 rokov. V račianskej farnosti založil viacero
spolkov. Realizoval úpravu farskej budovy,
zorganizoval zbierku a dal pre farský kostol odliať nové zvony. S veľkou láskou sa
venoval mládeži a za jeho pôsobenia vzišlo
z Rače 9 kňazov. Od r. 1928 vydával „Farský vestník“, mesačník o živote vo farnosti
a vo svete. Na jeho pohrebe sa zúčastnili
všetci vtedajší slovenskí biskupi.
 Ľudo Hadri Ľuboslav

50 rokov od úmrtia a 110 rokov od naro
denia (15. 10. 1907 v Spišskom Podhradí
– 4. 5. 1967 v Rači)
Básnik a spisovateľ, učiteľ – organista, hor
livý kultúrno-osvetový pracovník, pred
nášateľ, publicista. Študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, pôsobil
vo viacerých farnostiach. Po r. 1945 bol
prepustený zo školskej služby. Koniec
života prežil v Rači, kde aj zomrel. Písal
občiansku, prírodnú, reflexívnu náboženskú lyriku, ktorú publikoval najmä časopisecky, ako aj detskú literatúru, najmä
rozprávky z dedinského prostredia.
Zdroje:
1. Rača – Z dejín a pamiatok obce, Ľudovít Havlovič, vydavateľstvo FB 2002
2. Rača – miesto, kde sa dobre žije, M.
Debnárová a J. Perényiová, JP know-how s.r.o. 2014
3. Račiansky výber, mesačník MČ Rača
2007, 2002, 2012
4. Katolícke noviny, ročník 1992
5. Katolícky súčasník, mesačník R-k farnosti, ročník 2007
6. Wikipédia
7. Dokumenty z miestnej tlače, resp. súkromných zbierok
Mária Hatalová
maria-hatalova.racan.sk

Na Nový rok
predpoludním
Novoročný kraj –
Ako pocukrovaný!
Len sýkorky – švitorky
biele ticho rušia
Nadýcham doň vinš –
sviatočný, srdečný
Nech sa do korún briez
vplieta!
Nech sa pohojdá
na konári jablone,
preletí na chumáči
bielej pary –
A potom zaťuká na oblok
v sivo-beláskavej diali...
Na Nový rok
blízko je aj ďaleko
k staničkám dávnych ciest A tak len pohládzam
mrazivé ticho
a brnkám na struny
vzdialených hviezd –
Dobroslava Luknárová
Foto: Gabriela Slivová
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Neuveriteľných 70!
Blahoželáme!
Už niekoľko dní
som znovu začítaná
do knihy Niela Rishoi
ho Edita Gruberová –
portrét.
Spôsobila to nedávna správa v televíznych novinách, kde
som sa dozvedela, že na záverečnom koncerte k nášmu polročnému Predsedníctvu v EU vystupovala aj ona. V záverečnom poďakovaní za nádherný umelecký
zážitok jej náš minister kultúry s úsmevom a obdivom nezabudol pripomenúť
blížiace sa životné jubileum.
Skutočne – je to tak – veď od Vianoc
1946 ubehlo presne 70 rokov!
„Narodila som sa na Ježiška... Pán Boh
mi dal krásny dar. Je mojou povinnosťou
chrániť si ho a zdokonaľovať“– ani netreba
viac pridávať k slovám pani Edity, len ju citovať ďalej: „Myslím, že je to hudba, ktorá
ma aj v najbúrlivejších momentoch života
dokáže uspokojiť. Hudba má podľa mňa
liečivú schopnosť...!“ A práve túto liečivú
schopnosť hudby pani Edita neraz potrebovala. Spomínaná kniha približuje mnohé udalosti z jej života, ktoré boli neľahké
od detstva až po rozvinutie jej talentu, ale
aj svetovej kariéry na pódiu Viedenskej
štátnej opery a potom na mnohých a mnohých svetových operných scénach i festivaloch operného spevu..
Bola to nesmierna láska k hudbe a tiež
húževnatosť, pracovitosť a sebadisciplína,

ktoré jej pomohli ísť za svojím cieľom.
„Len géniovia veľkosti Gruberovej dávajú
koloratúrnemu spevu právo na existenciu.“ napísal o nej Thomas Wordrhoff,
nemecký hudobný analytik. A Prof. Augustín Everding chváli jej prejav slovami:
„Edita Gruberová má najkrajšiu reč, či
spieva hovoriac, alebo hovorí spievajúc...“
A tak je naša račianska rodáčka pani Edita Gruberová už viac ako štyri desaťročia
uznávanou a odbivovanou svetovou kráľovnou koloratúrneho spevu. V dejinách
opery sa ťažko dá nájsť obdoba takej dlhej
hviezdnej kariéry.
Mala som šťastie niekoľkokrát sa
stretnúť s touto vzácnou ženou. Naposledy koncom júla 2016 po jej nádhernom
recitáli vo veľkej sále Novej budovy SND.
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Našla si totiž čas na neformálne stretnutie so svojimi spolužiačkami zo základnej školy aj z konzervatória, s ďalšími
záujemcami. Keď som jej pripomenula
naše predošlé stretnutie z roka 2012 v Račianskej pamätnej izbe, hneď bolo o čom
hovoriť. Pravda témy rozhovoru na spomínanom stretnutí sa často menili a striedali, ale nad všetkým panovala uvoľnená
príjemná atmosféra. Tak býva len medzi
blízkymi, spriaznenými ľuďmi.
Náš „račiansky sláviček“ alebo „sivá
holubienka“ podľa slov jednej z račianskych ľudových piesní – rozmýšľam, akú
metaforu použiť? Prívlastok – slávna rodáčka – je pravdivý, ale keď sa započúvam do ktorejkoľvek z árií v podaní pani
Edity, žiada sa mi hľadať prívlastok, aby
mal „dušu“. Aby bol plný emócií, lebo jej
spev je práve taký. Nádherný, majstrovsky
presný, ale aj preteplený nehou, túžbou,
láskou... citmi postavy, akú práve speváčka stvárňuje. A tak sa mi natíska radšej
jedno jej vyjadrenie, ktoré som si opäť
prečítala v spomínanej knihe: „Spievam
len tie úlohy, ktoré sú mi blízke, ktoré milujem. Nikdy som nespievala roly, ktoré som
nemala rada...“
Áno, je to tak. Človek by mal robiť to,
načo bol predurčený a mal by mať svoje snaženie, svoju prácu rád. Pani Edite
Gruberovej sa to naozaj darí a my, Račania, sa môžeme iba veľmi tešiť a byť hrdí
nato, že je napriek svetovej sláve stále tak
trochu aj naša.
Viac životopisných informácii nájdete
na Račan-blogu.
Dobroslava Luknárová
dobroslava-luknarova.racan.sk

Foto: Creative Commons
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