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Uznesenia zo zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 23.10.2018   

 

U Z N E S E N I A 

 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konaného dňa 23.10.2018, 

uznesenie č. 492 - 507 

 

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

 

Predložený program 

 

1. Otvorenie,  schválenie programu Miestneho  zastupiteľstva  MČ  Bratislava-Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

3. Informácia o plnení uznesení 

4. Návrh VZN č. .. /2018 MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým  osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 

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

6. Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti Územného plánu zóny Krasňany, MČ 

Bratislava-Rača a návrh ďalšieho postupu pri jeho obstarávaní  

7. Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu 2/8 na časti pozemku parc. č. 734 v k.ú. 

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

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

8. Návrh na  prenájom  nebytovej budovy – minitelocvične  na Tbiliskej ulici, Bratislava-

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

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

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

a 976/6, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

10. Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Amfiteátra 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019 

12. Petícia proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača – začiatok prerokovania o 18,00 hod. 

13. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

14. Interpelácie 

15. Rôzne  

17,30 - 18,00 hod. vystúpenie obyvateľov  

16. Záver. 

 

1. Otvorenie, schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača MZ 

MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

predloţený program Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača.  

 

UZN 492/23/10/18/P 

 Návrh p. poslankyne Mgr. Lenky Antalovej Plavuchovej  

 - bod programu č. 6 bude prerokovaný o 17.00 hod.   

UZN 493/23/10/18/P 
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2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

návrhovú komisiu: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, Dagmar Gelingerová  

overovateľov uznesení a zápisnice: PaedDr. Jozef Bratina, Doc. Ing. arch. Milan Andráš, 

PhD.  

UZN 494/23/10/18/P 

 

3. Informácia o plnení uznesení 

MZ MČ Bratislava-Rača  

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 

18.09.2018. 

UZN 495/23/10/18/P 

 

4. Návrh VZN č. .. /2018 MČ Bratislava-Rača,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým  osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2018, ktorým sa mení a 

dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

v znení  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 

v predloţenom znení s účinnosťou od 01. januára 2019.  

 

UZN 496/23/10/18/P 

 

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

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

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

reštaurácie Tramín na Kadnárovej ul. č. 69 v Bratislave-Rači nasledovne: 

slová „navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307“ 

sa nahrádzajú slovami „AA PROFIT, s. r. o., Slowackého 4690/43, 821 04 Bratislava, IČO: 

46 916 881“. 

Ostatný text uznesenia zostáva nezmenený. 

UZN 497/23/10/18/P 

 

6. Bod číslo 6. bol prerokovávaný ako posledný, uznesenie je uvedené  v závere materiálu. 

 

7. Návrh na prenájom spoluvlastníckeho podielu 2/8 na časti pozemku parc. č. 734 v k.ú. 

Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 
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prenájom spoluvlastníckeho podielu 2/8 z časti pozemku parc. č. 734, k.ú. Rača o výmere 16 

m
2
 pod garáţovým prístreškom, t.j. prislúchajúceho ideálneho spoluvlastníckeho podielu 

predstavujúceho výmeru 4 m
2 

v prospech Miloslava Jošta, nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxx 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu výlučného uţívania 

časti pozemku parc. č. 734 ţiadateľom - vlastníkom stavby - garáţového prístreška za týchto 

navrhovaných podmienok:  

- doba nájmu:  neurčitá 

- výška nájomného: 9,00 EUR/m
2
/rok, t.j. 144 EUR/rok, z toho podiel 2/8 predstavuje 36 

EUR/rok 

- nájomná zmluva bude podpísaná do 31.12.2018. 

V prípade, ţe nájomná zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, uznesenie stráca platnosť. 

 

UZN 498/23/10/18/P 

 

8. Návrh na prenájom nebytovej budovy - minitelocvične na Tbiliskej ulici, Bratislava-

Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 MZ MČ Bratislava-Rača 

schvaľuje 

 

 prenájom nebytovej budovy so súpisným číslom 9841 o zastavanej ploche 147 m
2
 na 

Tbiliskej ulici, Bratislava-Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 

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

prospech Športového klubu karate SEIWA, Ţarnovická 3, 831 06 Bratislava, IČO: 

30813620 za týchto navrhovaných podmienok: 

- doba prenájmu: 20 rokov 

- nájomné vo výške: 12,20 €/ m
2
/rok t.j. 1.793,40 EUR/celý objekt/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov. 

UZN 499/23/10/18/P 

 

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

a 976/6, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

MZ MČ Bratislava-Rača  

schvaľuje 

 

prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra „C“ KN parc. č. 976/2 o výmere 136 m
2
,
 

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

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 617 m
2
, oba zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača, 

vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, v prospech p. Jozefy Lednárovej, 

bytom xxxxxxxxxxx Bratislava, RNDr. Ingrid Mikulášovej, bytom xxxxxxxxxxxxx Svätý Jur 

a Mgr. art. Henrietty Lednárovej, bytom xxxxxxxxxxx Bratislava, v zmysle § 9a ods. 8 písm. 

b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 210,58 

€/m
2
 stanovenú znaleckým posudkom č. 289/2018 zo dňa 08.10.2018, vyhotoveným Ing. 

Mgr. Janou Pecníkovou za týchto podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za uţívanie pozemkov bez právneho vzťahu  

za obdobie dvoch rokov spätne, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy 

- kúpna zmluva bude podpísaná do 31.12.2018, 

- kúpna cena bude uhradená do 30 dní od podpisu zmluvy. 
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V prípade, ţe kúpna zmluva nebude podpísaná do 31.12.2018, toto uznesenie stratí platnosť. 

 

UZN 500/23/10/18/P 

 

10. Správa o výsledku kontroly procesu Rekonštrukcie Amfiteátra 

MZ MČ Bratislava-Rača 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly procesu Rekonštrukcie Amfiteátra. 

 

UZN 501/23/10/18/P 

 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019  

MZ MČ Bratislava-Rača 

I. schvaľuje 

 

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

2019 

 

II. poveruje 

 

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2019 

 

III. berie na vedomie 

 

skutočnosť, ţe Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodrţiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii Mestskej 

časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017 ako bod č. 2 zo schváleného plánu 

kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018 uznesením MZ MČ Bratislava-

Rača č. 460/26/06/18/P zo dňa 26.06.2018 bude predloţená MZ MČ Bratislava-Rača v I. 

polroku 2019. 

UZN 502/23/10/18/P 

 

12. Bod č. 12 bol prerokovaný s pevne stanoveným začiatkom rokovania o 18:00 hod, po 

prerokovaní bodu č. 13 

13. Informácia o vybavení interpelácií poslancov  

MZ MČ Bratislava-Rača 

berie na vedomie 

 

informáciu o vybavení interpelácií poslancov zo dňa 18.09.2018 

UZN 503/23/10/18/P 

14. Interpelácie  

 

15. Rôzne 

12. Petícia proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny 

Krasňany, MČ Bratislava-Rača 

Pozmeňovací návrh p. poslanca Mgr. Michala Drotována na zmenu uznesenia v bode 

3. návrhu uznesenia: 
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MZ MČ Bratislava-Rača 

vyhovuje 

 

„Petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, 

MČ Bratislava-Rača“ v plnom rozsahu. 

UZN 504/23/10/18/P 

 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

1. konštatuje, že 

 

a) do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača bola dňa 28.08.2018 

doručená petícia pod názvom „Petícia proti zámerom uvedených v záväznom návrhu 

Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača“ (ďalej aj ako „petícia“), ktorá 

bola adresovaná starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača a poslancom Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača, 

b) petícia bola zaevidovaná v osobitnej evidencii petícií vedenej miestnym kontrolórom 

pod č. 14347/2018, 

c) predmetná petícia bola prešetrená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1990 

Zb. o petičnom práve v platnom znení. Prešetrením sa zistil skutočný stav veci, jeho 

súlade s právnymi predpismi a verejným a/alebo iným spoločným záujmom, 

d) petícia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumoţnili jej prešetrenie a vybavenie. 

 

2. berie na vedomie 

 

petíciu proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, 

MČ Bratislava-Rača. 

 

3. vyhovuje 

 

„Petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ 

Bratislava-Rača“ v plnom rozsahu. 

UZN 505/23/10/18/P 

6. Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti Územného plánu zóny Krasňany, MČ 

Bratislava-Rača a návrh ďalšieho postupu pri jeho obstarávaní 

Pozmeňovací návrh p. poslankyne Mgr. Moniky Luknárovej na prijatie uznesenia:  

MZ MČ Bratislava-Rača 

po vyhodnotení všetkých pripomienok obyvateľov dotknutými oddeleniami MÚ a následne 

po prerokovaní na úrovni všetkých dotknutých komisií prehodnotiť postup pri prípadnom 

novom obstarávaní ÚP zóny Krasňany  

UZN 506/23/10/18/P 

MZ MČ Bratislava-Rača  

žiada starostu, 

aby zastavil proces obstarávania Územného plánu zóny Krasňany 

 

Návrh uznesenia nebol schválený 
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MZ MČ Bratislava-Rača  

súhlasí  

s pokračovaním obstarávania Územného plánu zóny Krasňany, na základe vyhodnotenia 

pripomienok bude spracovaný variantný návrh, z ktorého budú vypustené verejnoprospešné 

stavby-hromadné garáţe a s tým súvisiaca prístupová komunikácia a asanácie a po ukončení 

vyhodnotenia pripomienok bude verejná prezentácia Územného plánu zóny Krasňany 

a následne bude predloţený výrok na odsúhlasenie Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-

Rača. 

UZN 507/23/10/18/P 

 

16. Záver 

Starosta Mgr. Peter Pilinský poďakoval prítomným za účasť a rokovanie miestneho 

zastupiteľstva ukončil. 

V Bratislave,  24. októbra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Jozef Bratina        Mgr. Peter Pilinský 

overovateľ       starosta  

 

 

 

 

Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.       Ing. Jana Pešková 

            overovateľ      prednostka 

 

 


