
U z n e s e n i a 

z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 24. 8. 2010  

uznesenie č.  477 - 491 

 

 

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 a overovateľov uznesení 

3. Správa o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača       

zo dňa 25.5.2010  

4. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Rača na volebné obdobie 2010 - 2014 

5. Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.6.2010 

6. Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2010  

7. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2011 

a obdobie 2012 - 2013 

8. Petícia „ Stop výpredaju račianskeho majetku. Petícia proti odpredaju budovy 

„Račianskej kúrie“ na Nám. Andreja Hlinku spolu s priľahlými pozemkami“ 

9. Petícia „ Proti zásobovaniu Kauflandu a nákupného centra po Výhonskej ulici“ 

10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou VALAŠEK 

MATÚŠ – VALAŠEK – INTERIÉR ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

12. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom nebytového 

priestoru 

13. Odpredaj nebytového priestoru /NP/ na Remeselníckej ul. 35, súp. č. 9472 k.ú. Rača,  

parc. č. 1341/12 a 1344/4 

14. Návrh na odpredaj bytov do OV v zmysle Zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších 

predpisov 

15. Návrh na schválenie Zoznamu pamätihodností Bratislavy – kategórie 1B – hnuteľné 

pamätihodnosti, kategória 2 – nehmotné pamätihodnosti a kategória 3 – zaniknuté 

pamätihodnosti  

16. Interpelácie 

17. Rôzne 

18. Záver     

Doplnenie v bode 17. Rôzne :  ústna informácia o vinobraní    

      

         UZN 477/24/08/10/P 

 

 

 

 

 



2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov uznesení  

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

členov návrhovej komisie :  Ing. Milan Jurečka, Fedor Čerňan, Eduard Brychta     

overovateľov uznesení      :  MUDr. Jana Radošinská, Eva Červenková  

        

        UZN 478/24/08/10/P 

 

 

3.  Správa o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ 

 Bratislava-Rača  zo dňa 25.5.2010  

MZ MČ Bratislava–Rača  

berie na vedomie 

 

správu o stave a spôsobe plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ  Bratislava-

 Rača  zo dňa 25.5.2010 

        UZN 479/24/08/10/P 

 

 

4.  Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva 

 Mestskej časti Bratislava - Rača na volebné obdobie 2010 - 2014 

MZ MČ Bratislava–Rača  

určuje  

 

v mestskej časti Bratislava-Rača pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné 

 obdobie 2010 - 2014 

a) počet poslancov 15  

b) 3 volebné obvody s počtom poslancov :   

 

- 1. volebný obvod Rača – 10 poslancov 

- 2. volebný obvod Krasňany – 3 poslanci  

- 3. volebný obvod Východné – 2 poslanci  

        UZN 480/24/08/10/P 

 

 

5.  Informácia o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.6.2010 

MZ MČ Bratislava–Rača  

      berie na vedomie 

 

 informáciu o plnení rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.6.2010 

 

        UZN 481/24/08/10/P 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2010  

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

 zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2010 v predloţenom znení  

 

                 UZN 482/24/08/10/P 

 

 

7.  Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 

 2011 a obdobie 2012 - 2013 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

 časový harmonogram zostavovania a schvaľovania rozpočtu MČ Bratislava-Rača na 

 rok 2011 a obdobie 2012 - 2013 

        UZN 483/24/08/10/P 

 

 

8.  Petícia „ Stop výpredaju račianskeho majetku. Petícia proti odpredaju budovy 

 „Račianskej kúrie“ na Nám. Andreja Hlinku spolu s priľahlými pozemkami“ 

MZ MČ Bratislava–Rača  

      berie na vedomie 

 

 Petíciu „Stop výpredaju račianskeho majetku. Petícia proti odpredaju budovy 

 „Račianskej kúrie“ na Nám. Andreja Hlinku spolu s priľahlými pozemkami“ 

 

         UZN 484/24/08/10/P  

 

 

9.  Petícia „ Proti zásobovaniu Kauflandu a nákupného centra po Výhonskej ulici“ 

MZ MČ Bratislava–Rača  

       

 1.      berie na vedomie  

 

 Petíciu „ Proti zásobovaniu Kauflandu a nákupného centra po Výhonskej ulici“ 

 

2.      poveruje    

 

zodpovedného pracovníka Mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečiť zásobovanie 

 zásobovacou komunikáciou umiestnenou za OC Rača 

 

        UZN 485/24/08/10/P  

 

 

 

 

 

 

 



10.  Návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou 

 VALAŠEK  MATÚŠ – VALAŠEK – INTERIÉR ako prípad hodný osobitného 

 zreteľa 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome na Karpatskom 

 nám. č, 7 o celkovej výmere 79,73 m
2 

na dobu určitú, a to od 1.8.2010 do 31.7.2015 

 spoločnosti VALAŠEK MATÚŠ – VALAŠEK INTERIÉR, IČO : 43117091, DIČ 

 DPH : SK 1034317042, ako prípad hodný osobitného zreteľa s výškou nájomného 

 996,63 €/štvrťrok na celú plochu s tým, ţe nájomné sa kaţdoročne zvýši o index 

 inflácie s podmienkou, ţe Dohoda o prevzatí dlhu a urovnaní vo výške 5 102,72 € 

 bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v MZ MČ Bratislava-

 Rača. V prípade, ak Dohoda o prevzatí dlhu a urovnaní nebude nájomcom 

 v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť 

 

         UZN 486/24/08/10/P 

 

 

11.  Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

 prenájom časti nehnuteľnosti – budovy minitelocvične, súp. č. 9841 na dobu určitú,     

 a to do 30.6.2020, Športovému klubu karate SEIWA, Ţarnovická 3, 831 06 Bratislava, 

 ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom športových aktivít. Nájom sa určuje  

 vo výške 7 €/m
2
/rok s tým, ţe nájomné sa kaţdoročne zvýši o index inflácie 

 

        UZN 487/24/08/10/P  

 

 

12.  Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa na prenájom 

 nebytového priestoru 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

 prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 44,37 m
2 

 v budove bývalej 

 základnej školy na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava, na dobu určitú, do 

 28.2.2011, Jaroslavovi Kuchárovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výška 

 nájomného predstavuje sumu 1 496,40 €, s moţnosťou kaţdoročného navýšenia  miery 

 inflácie  

        UZN 488/24/08/10/P 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Odpredaj nebytového priestoru /NP/ na Remeselníckej ul. 35, súp. č. 9472 k.ú. 

 Rača,  parc. č. 1341/12 a 1344/4 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

 predaj NP na Remeselníckej ul. č. 35, súpisné č. 9472, na parc. č. 1341/12 a 1344/4 

 o celkovej výmere 44,11 m
2 

, v k.ú. Rača, D.K.R s.r.o., Remeselnícka ul. č. 35, za 

 cenu 50.200,- €  

        UZN 489/24/08/10/P 

 

 

14.  Návrh na odpredaj bytov do OV v zmysle Zákona č. 182/93 Z.z. v znení 

 neskorších predpisov 

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

 

prevod vlastníctva obecných bytov v zmysle Zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších 

 predpisov nájomníkom :  

a) byt č. 28, Pekná cesta č. 9, Bratislava p. Stanislavovi Drusovi  

b) byt č.39, Závadská č. 20, Bratislava, PhDr. Valentíne Zimanovej 

 

        UZN 490/24/08/10/P  

 

 

15.  Návrh na schválenie Zoznamu pamätihodností Bratislavy – kategórie 1B – 

 hnuteľné pamätihodnosti, kategória 2 – nehmotné pamätihodnosti a kategória     

 3 – zaniknuté pamätihodnosti  

MZ MČ Bratislava–Rača  

schvaľuje 

  

 rozšírenie Zoznamu pamätihodností Bratislavy za Mestskú časť Bratislava-Rača 

 

        UZN 491/24/08/10/P 

 

16.  Interpelácie  

P. Sekerka   – 4 písomné interpelácie (interpeloval starostu) 

p. Krištofič  – 1 písomná interpelácia (interpeloval prednostku)  

p. Mórik      –  2 ústne interpelácie (interpeloval prednostku) odpoveď písomne 

p. Pilinský   –  1 ústna interpelácia (interpeloval vicestarostu) odpoveď písomne 

 

17.  Rôzne 

 P. Mórik, Krištofič, Rafaj, Pilinský, Sekerka – informácia o rekonštrukcii Alstrova-

 Detvianska 

 P. Házy – poţiadal o informáciu o vinobraní a škodách vzniknutých v súvislosti          

 s poţiarom v Amfiteátri  Kniţkova dolina – informáciu podali p. Kramplová            

 a p. Petrovská  

 

 

 

 



 

18 .  Záver 

 

 Starosta Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

 miestneho zastupiteľstva. 

  

  

 

V Bratislave, 27. augusta 2010 

 

 

 

   Eva Červenková             Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. 

        overovateľ               starosta 

 

 

 

 

MUDr. Jana Radošinská         Mgr. Dagmar Kramplová 

    overovateľ                     prednostka 


