
U z n e s e n i a 
z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 25. 5. 2010  
uznesenie č.  460 - 476 

 
Rokovanie otvoril a viedol Doc. MUDr. Ján Zvonár starosta mestskej časti Bratislava-Rača  

 
1. Schválenie programu  Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

MZ Bratislava-Rača 
schvaľuje   

Program  
1. Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov uznesení a volebnej komisie  
3. Správa o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača       

zo dňa 13. 4. 2010 
4. Návrh na odvolanie člena Mandátovej komisie 
5. Návrh na zvolenie nového člena Mandátovej komisie      
6. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za 

rok 2009 
7. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2009 
8. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača na II. 

polrok 2010  
9. Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení 

výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností a petícií v podmienkach 
samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača 

10. Návrh na schválenie Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ   
Bratislava-Rača 

11. Návrh na pridelenie nájomných bytov na dobu určitú  
12. Návrh na zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú 
13. Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2008 
14. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom pozemkov pod 

garážami /lokalita Hlinická ul./ 
15. Zmena uznesenia č. 453/13/04/10/P - odpredaj pozemku parc. č. 1027/21 a parc.            
č. 1027/22 k.ú. Rača, lokalita Popolná ul.  

16. Zaujatie stanoviska k návrhom hlavného mesta SR Bratislavy : k VZN hl. mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov v z. n. p., k VZN hl. mesta SR Bratislavy 
o Fonde Rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy a k Štatútu Fondu rozvoja bývania hl. 
mesta SR Bratislavy 

17. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rača  
18. Plán stretnutí poslancov MZ MČ Bratislava-Rača s obyvateľmi na II. polrok 2010, 

termín zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača  
19. Návrh na odpredaj budovy „Račianskej kúrie“ na Nám. A. Hlinku spolu s pozemkami       

parc. č. 216/2, parc. č. 216/7 a parc. č. 217/9, k.ú. Rača 
20. Interpelácie  
21. Rôzne 
22. Záver     
 



Stiahnutý bod programu : 19. Návrh na odpredaj budovy „Račianskej kúrie“ na Nám.         
            A. Hlinku spolu s pozemkami parc. č. 216/2, parc. č. 216/7 
            a parc. č. 217/9, k.ú. Rača 
     4.   Návrh na odvolanie člena Mandátovej komisie 

           p. Martin Jóna sa písomne vzdal funkcie člena mandátovej 
           komisie 
         UZN 460/25/05/10/P 

 
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov uznesení  

MZ M Č Bratislava–Rača  
schvaľuje 
 

členov návrhovej komisie :    Fedor Čerňan, Ing. Milan Jurečka, Eduard Brychta 
overovateľov uznesení      :    Eva Červenková, MUDr.Jana Radošinská          
členov volebnej komisie   :    Ing. Roman Žitný, Ivan Janečka,   

                Ing. Milada Dobrotková, MPH 
 

         UZN 461/25/05/10/P 
 

 
3.  Správa o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ 
 Bratislava-Rača zo dňa 13. 4. 2010 

MZ M Č Bratislava–Rača  
berie na vedomie 

 
správu o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ  Bratislava-
Rača zo dňa 13. 4. 2010 
          

         UZN 462/25/05/10/P 
 

4.  Návrh na odvolanie člena Mandátovej komisie 
 Materiál bol stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstva uznesenie nebolo prijaté  

 
 

5.  Návrh na zvolenie nového člena Mandátovej komisie      
MZ M Č Bratislava–Rača  
      volí    
 
p. Františka Čmelka za člena Mandátovej komisie 

         UZN 463/25/05/10/P  
 
 
6.  Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečného účtu mestskej časti       
 Bratislava-Rača za rok 2009 

MZ M Č Bratislava–Rača  
     berie na vedomie   
 
stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača 
za rok 2009  

         UZN 464/25/05/10/P 



7.  Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2009 
MZ M Č Bratislava–Rača  

      schvaľuje  
 
 návrh záverečného účtu MČ Bratislava-Rača za rok 2009 bez výhrad 
 
         UZN 465/25/05/10/P 
 
8.  Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rača     
 na II. polrok 2010  

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Rača na   
 II. polrok 2010 
      poveruje 
 
 miestneho kontrolóra vykonať kontrolu v rozsahu schváleného plánu kontrolnej 
 činnosti na II. polrok 2010 
         UZN 466/25/05/10/P  
 

9.  Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom 
 oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností 
 a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača 

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
  
 Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom 
 oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností 
 a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Rača s pripomienkou 
 (pripomienka zapracovaná do Zásad) 
         UZN 467/25/05/10/P  
 

10.  Návrh na schválenie Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva         
 MČ Bratislava-Rača 

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 predložený návrh Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ          
 Bratislava-Rača 
         UZN 468/25/05/10/P  

 
11. Návrh na pridelenie nájomných bytov na dobu určitú  

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 pridelenie obecných nájomných bytov, v súlade s ustanoveniami § 4 a § 5 VZN       
 hl.m. SR Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov a obytných miestností 
 v zariadeniach určených na trvalé bývanie a v súlade s výnosom MVRR SR                



 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na výstavbu nájomných bytov a znení výnosu         
 č. V-1/2007, výnostu č. V-1/2008 a výnosu č. V-2/2008  
 

a) p. Tiborovi Viczayovi na dobu určitú 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu 
neurčitú, byt č. 43, na ul. Žarnovická č. 1, od 1.6.2010   

b) p. Miriam Šmičekovej, na dobu určitú 1 rok, od 1.6.2010, byť č. 31, na ul.      
Pekná cesta č. 3  

c) p. Emílii Kukanovej, na dobu určitú 1 rok, od 1.6.2010, byt č. 50, na ul. 
Podbrezovská č. 28/A     

          UZN 469/25/05/10/P 
 
12.  Návrh na zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú 

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú  žiadateľom :  
 

a) manželia Katarína Horná a Peter Horný, Závadská ul. č. 3, byt č. 8  
b) manželia Ján Mišalko a Mariana Mišalková, Hubeného ul. č. 12, byt č. 8 
c) p. Eva Krištofičová, Kubačova ul. 17, byt č. 3 

         UZN 470/25/05/10/P  
 

13.  Predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2008 
MZ M Č Bratislava–Rača  

      schvaľuje  
 
 predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 16/2008, so spoločnosťou 
 EUROREHAB, s.r.o., Oráčska 20, 831 06 Bratislava v priestoroch Zdravotného 
 strediska na ul. Tbiliská 6, 831 06 Bratislava na dobu určitú, 10 rokov  
  
         UZN 471/25/05/10/P  
 

14.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom pozemkov 
 pod garážami /lokalita Hlinická ul./ 

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 návrh na schválenie prípadu hodného osobitného  zreteľa prenájmu pozemkov pod 
 garážami v lokalite Hlinická ul. v zmysle predloženého návrhu 
 
         UZN 472/25/05/10/P  
 

15.  Zmena uznesenia č. 453/13/04/10/P - odpredaj pozemku parc. č. 1027/21 a parc.            
 č. 1027/22 k.ú. Rača, lokalita Popolná ul.  

MZ M Č Bratislava–Rača  
      schvaľuje  
 
 zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača UZN 453/13/04/10/P zo dňa 13.4.2010 
 takto :  



 MZ MČ Bratislava - Rača schvaľuje  predaj pozemku s parc. č. 1027/21, ostatná 
 plocha  o výmere 70 m2  a parc. č. 1027/22, ostatná plocha o výmere 7 m2  v k.ú.  Rača, 
 lokalita Popolná, do podielového spoluvlastníctva: o veľkosti 1/5 pre Ing. Elexa 
 Milan, Popolná 28, Bratislava, o veľkosti 1/5 pre RNDr. Arnold Pavol, Vtáčikova 
 cesta 1, Bratislava, o veľkosti 1/5 manželom Ing. Brüll Ladislav, Popolná 32, 
 Bratislava a Mgr. Brüllová Dagmar, Popolná 32, Bratislava (do bezpodielového 
 spoluvlastníctva), o veľkosti 1/5 manželom Dr. Záhradník Vladimír, Belinského 14, 
 Bratislava a Záhradníková Lýdia, Keltská 51, Bratislava (do bezpodielového 
 spoluvlastníctva), a o veľkosti 1/5 manželom Veverová Ingrid, Kadnárová 68, 
 Bratislava a Rudolf Vevera, Kafendova 24, Bratislava (do bezpodielového 
 spoluvlastníctva), za cenu 15 000,- €.     
         UZN 473/25/05/10/P 
 
 

16.  Zaujatie stanoviska k návrhom hlavného mesta SR Bratislavy : k VZN hl. mesta 
 SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 
 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v z. n. p., k VZN hl. mesta 
 SR Bratislavy o Fonde Rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy a k Štatútu 
 Fondu rozvoja bývania hl. mesta SR Bratislavy 

MZ M Č Bratislava–Rača  
      súhlasí  
 

 s návrhom hl. mesta SR Bratislavy : k VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
 a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/1995 o prevode vlastníctva bytov 
 a nebytových priestorov v z. n. p., k ZN hl. mesta SR Bratislavy o Fonde rozvoja 
 bývania hl. mesta SR Bratislavy a k Štatútu Fondu  rozvoja bývania hl. mesta SR 
 Bratislavy            

         UZN 474/25/05/10/P 
 

17.  Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rača  
MZ M Č Bratislava–Rača  

      schvaľuje  
 
 vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava-Rača vo výške 
 30 % z vyplatených platov za obdobie od 22.2.2010 do 31.3.2010, výška odmeny 
 predstavuje čiastku 625,50 €   
         UZN 475/25/05/10/P  
 

18.  Plán stretnutí poslancov MZ MČ Bratislava-Rača s obyvateľmi na II. polrok 
 2010, termín zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača  

MZ M Č Bratislava–Rača  
  

a) berie na vedomie  
 
Plán stretnutí poslancov MZ MČ Bratislava-Rača s obyvateľmi na II. polrok 2010  
 
b) schvaľuje  
 
termín zasadnutia MZ MČ Bratislava-Rača dňa 24.8.2010 

         UZN 476/25/05/10/P 



19.  Návrh na odpredaj budovy „Račianskej kúrie“ na Nám. A. Hlinku spolu 
 s pozemkami  parc. č. 216/2, parc. č. 216/7 a parc. č. 217/9, k.ú. Rača 

 Materiál bol stiahnutý z rokovania miestneho zastupiteľstva uznesenie nebolo prijaté  
 
20.  Interpelácie  

 P. Krajčovičová     - Vyčistenie okapových rúr, orezanie konárov stromu  
           písomná interpelácia            (interpelovala starostu) 
 p. Mórik       -  Požiadal o analýzu hospodárenia s bytmi  
           ústna interpelácia       (interpeloval prednostku) 
  
  21.  Rôzne 
 Mgr.Pilinský        - informoval sa ako pokračuje súdny spor s MC Ráčik   
 Doc.Ing.Krištofič,PhD. -v akom stave je vymáhanie finančných prostriedkov            
           /200 000.- Sk/ od pracovníčky Bytofondu 
 p. Krampl         - informoval o podujatí „Májová kvapka krvi“ v našej  
           mestskej časti a zároveň poďakoval všetkým zúčastneným  
 p. Mórik        - žiadal informáciu, akú činnosť vykonáva Villa Vino Rača 
           v bývalom Kine Nádej 

- upozornil na prebiehajúce územné konania na výstavbu   
bytových domov na Hagarovaj a Hečkovej ulici, kde majú 
občania vytvorený petičný výbor, ktorý podal 150 námietok 
ku konaniu  / 149 ich bolo zamietnutých /. Otázka znela, či 
niekto komunikuje s týmito občanmi a či je starosta ochotný 
pomôcť občanom znemožniť výstavbu rokovaním s 
investormi s ponúknutím zámeny pozemkov. 

 Ing.Házy       - požiadal o informáciu o prehľade o počte žiadostí na  
          umiestnenie detí do MŠ v MČ Bratislava-Rača  
          
  22.  Záver 
 
 Starosta Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
 miestneho zastupiteľstva. 
  
  
V Bratislave, 27. mája 2009 
 
 
 
   Eva Červenková             Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 
        overovateľ               starosta 
 
 
 
 
MUDr. Jana Radošinská              Dagmar  Kramplová 
    overovateľ                     prednostka 
 
 
 
 


