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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
 

 
 

ZÁPISNICA 
z 3. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

27.04.2017 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada 

Dobrotková, MPH, Dagmar Gelingerová 

Prítomní neposlanci: Anna Sokolová, Ing. Radoslav Šimonič, Ing. Martin Babík 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Mário Khandl, Mgr. Rastislav Žitný 

Ospravedlnení neposlanci:  

Hostia: Ing. Jana Pešková, JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Helená 

Krovinová, Ing. Monika Debnárová, Ing. Viliam Denko, Ing. 

Rudolf Sisák, Mgr. Karol Janík 

Občania k bodu č. 8: Miroslav Ščibrani, Pavol Sibyla, Peter Mazúr, Alexander 

Marčan, Martin Rybák 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia 

úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača 

3. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016 

4. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 

5. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2017 

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 

7. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. Rača na ulici 

Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

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

8. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 240, 

242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na predaj pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej ceste, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

10. Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

11. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 pod novinovým stánkom na Čachtickej 

ul., 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 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 251, 252, 253 v zdravotnom stredisku na 

Tbiliskej 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

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

13. Návrh na prenájom priestorov v administratívnej budove Hečkova 5, 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 

14. Rôzne 

15. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvoril predseda komisie p. Jošt. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 

Potom nasledovalo hlasovanie o programe. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6   

 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované MČ Bratislava-Rača 

Materiál predstavila prednostka a p. Krovinová. Komisia sociálna a bytová MZ MČ 

Bratislava-Rača na svojom zasadnutí dňa 26.04.2017 odporučila schváliť predložený návrh 

VZN. Komisia finančná a majetková sa s týmto odporúčaním stotožnila. Predseda komisie dal 

hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/1/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN MČ 

Bratislava-Rača o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby 

poskytované MČ Bratislava-Rača s účinnosťou od 01.09.2017. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

3. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016 

Materiál predstavila konateľka spoločnosti p. Debnárová. V diskusii Ing. Jošt odporučil 

posúdiť možnosti presunu personálnych nákladov a s tým spojených funkcií a rizík zo 

spoločnosti do MČ z dôvodu zníženia základu dane pre DPH. Predseda komisie dal hlasovať 

o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/2/2017: 
Komisia Finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie Správu 

o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2016. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    
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Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

4. Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 

Materiál predstavila prednostka. V rámci diskusie sa p. Jošt opýtal na činnosť združenia obcí 

JURAVA, ktorého členom je aj MČ, na jeho aktivity a na opodstatnenosť výšky členského 

príspevku. Prednostka následne informovala o aktívnej činnosti združenia pri údržbe 

cyklotrás. Členovia komisie si vyžiadali predložiť na zasadnutie komisie správu o činnosti 

združenia JURAVA za posledné obdobie, resp. žiadajú pravidelné informovanie o činnosti 

tohto združenia podobne, ako sú predkladané informácie o spoločnosti Media Rača. Členovia 

komisie si taktiež vyžiadali správu o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2016 za ubytovňu 

Kadnárova. Členovia komisie odporučili MČ venovať sa riešeniu vysporiadania pozemkov 

pod ubytovňou Kadnárová.  

 

Predseda komisie požiadal, aby bol vypracovaný samostatný materiál s analýzou prebytkov 

minulých rokov najmä v nadväznosti na záverečné účty z minulosti. Tento materiál by mal 

slúžiť ako podklad k zachyteniu čo najpresnejšej výšky týchto prebytkov, ktoré by následne 

mali byť evidované aj v záverečných účtoch podobne, ako sú v súčasnosti evidované fondy. 

Predseda komisie upozornil, že bez správnej evidencie tohto „pasíva“ nie je možné tieto 

prebytky použiť na výdavkovej strane rozpočtu. Tento materiál by ako informáciu malo 

zobrať na vedomie miestne zastupiteľstvo. 

 

Predseda komisie dal hlasovať o týchto stanoviskách: 

 

Stanovisko 3/3/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 

a) schváliť  
záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 bez výhrad  

b) schváliť  
1. prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 6 997,01 € zistený podľa § 10 ods. 3 

písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p., ktorý sa upravuje o nevyčerpané účelové dotácie z roku 2016 v 

sume 60 592,00 € na schodok vo výške -53.594,99 €  

2. vysporiadanie upraveného výsledku z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške -53 594,99 

€ z finančných operácií  

3. pridelenie nespotrebovaných finančných operácií vo výške 12 628,01 € do fondov nasledovne:  

- Rezervný fond v zmysle § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy vo výške 1 263,00 €  

- Fond rozvoja Rače na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle „Rozpočtových pravidiel“ 

vo výške 11 365,01 € 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    
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Hlasovanie spolu :  7   

 

Stanovisko 3/4/2017: 

Komisia finančná a majetková žiada príslušné útvary miestneho úradu vypracovať informáciu 

o stave nepoužitých prostriedkov minulých rokov k 31.12.2016 s termínom k príprave 

rozpočtu pre rok 2018. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

5. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2017 

Komentár k číselnému plneniu rozpočtu k 31.03.2017 predniesol tajomník komisie Predseda 

komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/5/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie 

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2017. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 

Materiál uviedla prednostka a zodpovedala otázky členov komisie. Prebehla diskusia, v ktorej 

predseda komisie, keďže nie je v súčasnosti úplne jasné, že výdavky za účasť v 

medzinárodnom projekte pod názvom YOUMIG, sú účelné, a či budú v budúcnosti vrátené, 

odporučil, aby tieto výdavky boli presunuté na oddelenie čistoty na nákup vozidla. Predseda 

komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/6/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu 

rozpočtu s nasledovnými zmenami: 

- presun výdavkov vo výške 19 598 € z bežných výdavkov, program 14, projekt YOUMIG do 

kapitálových výdavkov, program 11, oddelenie čistoty na nákup vozidla. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    
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Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

 

 

Predseda komisie následne informoval, že občania Rače (Miroslav Ščibrani, Pavol Sibyla, 

Peter Mazúr, Alexander Marčan, Martin Rybák) majú záujem zúčastniť sa rokovania komisie 

finančnej a majetkovej k bodu 8, preto bol bod 8 predsunutý pred bod 7, čo členovia komisie 

jednomyseľne odobrili. Predseda komisie v súlade s čl. 3 ods. 8 rokovacieho poriadku stálych 

komisií povolil účasť občanov na rozprave k bodu 8. 

 

8.  Návrh na predaj pozemkov parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 146, 208, 209, 210, 213, 

240, 242 a 1025/12 v k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Materiál predstavil p. Sisák. Následne prebehla diskusia, v ktorej vystúpili občania Rače so 

svojimi požiadavkami. Prítomní občania (Miroslav Ščibrani, Pavol Sibyla, Peter Mazúr, 

Alexander Marčan, Martin Rybák) predovšetkým poukázali na skutočnosť, že predmetný 

odpredaj nerieši pozemky mesta v danom území komplexne, ale iba čiastkovo (rieši sa iba 

odpredaj pozemkov pod budovami spoločnosti Intercom Development, nerieši sa Retkins ani 

pozemky pod parkoviskami). Občania ďalej poukázali na skutočnosť, že zo žiadnych 

oficiálnych dokumentov, ako ani z predkladaného materiálu nie je zrejmé, aké kroky podnikli 

predstavitelia mestskej časti po neúspešnej zámene pozemkov, ako a s akými výsledkami 

prebiehali rokovania. Rovnako tak nie je zrejmé ani to,  či investor skutočne na danom území 

plánuje budovať budovu namiesto parku, a či tento proces je nezvratný. Občania poukázali na 

skutočnosť, že ak je ešte šanca zvrátiť rozhodnutie investora vybudovať namiesto parku 

budovu, predaj pozemkov v tejto veci sťaží rokovaciu pozíciu mestskej časti.  

 

Predseda komisie uviedol, že v súčasnej situácii je legitímne sledovať niektorý z 2 rozličných 

cieľov: a) vybudovanie parku a b) pomoc novým obyvateľom RNR s vysporiadaním 

pozemkov. Predseda upozornil, že tieto ciele sa môžu navzájom vylučovať.  

 

Po tejto diskusii predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/7/2017: 
Komisia finančná a majetková: 

1. žiada doplniť do materiálu informáciu o priebehu rokovaní (záznamy, obsah, dátumy a 

pod.) medzi mestskou časťou a investorom za obdobie október 2016 do súčasnosti, 

2. odporúča vypracovať právne stanovisko, či má mestská časť právne možnosti na 

vynútenie výstavby parku, 

3. odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať pozemky parc.č. 674/46, 49, 50, 56, 145, 

146, 208, 209, 210, 213, 240, 242 a 1025/12 v k.ú. o výmere 631 m 2 za cenu 230,04 

€/m2 v prospech INTERCOM Development, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, 

IČO: 35 866 110 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov pod 

stavbami „Polyfunkčný súbor Rača-Rustaveliho“ za nasledovných podmienok:  
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- predajná zmluva bude obsahovať záväzok spoločnosti INTERCOM 

Development, s.r.o. previesť predmetné pozemky na vlastníkov bytov 

(nehnuteľností) postavených na týchto pozemkoch bezodplatne alebo za 1 

EUR, 

- predajná zmluva bude obsahovať záväzok spoločnosti INTERCOM 

Development, s.r.o. nepostaviť budovu na pozemku deklarovaného parku, 

4. odporúča rokovať o odpredaji alebo dlhodobom prenájme všetkých ostávajúcich 

problematických pozemkov v predmetnom území bez ohľadu na osobu vlastníka 

nehnuteľnosti postavenej na tomto pozemku. 

 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4  1 

 
 
 
Pán Šimonič následne deklaroval, že bude musieť vzhľadom na iné povinnosti opustiť 

rokovanie komisie, čím by komisia stratila uznášaniaschopnosť. Vzhľadom na túto 

skutočnosť došlo k nasledovným zmenám v poradí bodov rokovania, čo členovia komisie 

jednomyseľne odobrili: 

 

 presun bodov programu, o ktorých sa ešte nerokovalo v poradí: 1. bod 11, 3. bod 12, 

4. bod 13, 5. bod 7., 6. bod 9, 7. bod 10, 8. bod 14, 9. bod 15 

 

 
11.  Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1496/2 pod novinovým 

stánkom na Čachtickej ul., 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 
Materiál predstavil p. Janík. Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili 

s odporúčaním Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy zo dňa 

26.04.2017. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/8/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti 

pozemku parc. č. 1496/2 v k.ú. Rača v prospech spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. 

s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 31 384 421, 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 prenájmu pozemku pod stavbou žiadateľa, za účelom 

prevádzkovania novinového stánku, na dobu neurčitú za cenu 150 €/m
2
/rok, spolu 900 €/rok. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    
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Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5   

 

12.  Návrh na prenájom nebytových priestorov č. 251, 252, 253 v zdravotnom 

stredisku na Tbiliskej 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Materiál predstavil p. Sisák. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/9/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača prenajať nebytové priestory 

č. 251, 252 a 253 o celkovej výmere 40,06 m
2
 v zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6 v 

prospech Slovenskej komory fyzioterapeutov, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 42 132 321, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na účel kancelárskych priestorov pre 

zdravotníckych pracovníkov, za podmienok:  

cena: 52 €/ m
2
/rok  

výmera: 40,06 m
2
 

prenájom ročne: 2 083,12 € 

na dobu: neurčitú  

úhrada energií a služieb spojených s prenájmom 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5   

 

13.  Návrh na prenájom priestorov v administratívnej budove Hečkova 5, 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 
Materiál predstavil p. Sisák. Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili 

s odporúčaním Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva zo dňa 24.04.2017. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 3/10/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom 

kancelárskeho priestoru na 1. poschodí v administratívnej budove na Hečkovej 5 v prospech 

Neziskovej organizácie Osmijanko so sídlom na Hruškovej ul. 25, 831 06 Bratislava, IČO: 

36077381, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za podmienok: 

Cena: 10 €/m
2
/rok 

Výmera: 16,20 m
2
, spol. priestory 8 m

2
, spolu 24,20 m

2
. 

Doba: neurčitá 

úhrada energií a služieb spojených s prenájmom 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    
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Dagmar Gelingerová poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5   

 

7.  Návrh na predaj pozemkov parc.č. 724/1 a 2, 728/15, 47, 48, 49 a 50 v k.ú. 

Rača na ulici Pri vinohradoch, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Materiál predstavil p. Sisák. Prítomní členovia Komisie finančnej a majetkovej sa oboznámili 

so stanoviskom Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy zo dňa 

26.04.2017 a vyslovili zhodu s týmto stanoviskom. Keďže pri rokovaní o tomto materiáli 

nebola Komisia finančná a majetková uznášaniaschopná, predseda komisie nedal hlasovať 

o tomto bode. 

 

9.  Návrh na predaj pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a 18 v k.ú. Rača na Peknej 

ceste, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Keďže pri rokovaní o tomto materiáli nebola Komisia finančná a majetková 

uznášaniaschopná, o tomto bode sa nerokovalo. 

 

10.  Návrh na predaj pozemku parc.č. 979/1 v k.ú. Rača na ul. Barónka, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Keďže pri rokovaní o tomto materiáli nebola Komisia finančná a majetková 

uznášaniaschopná, o tomto bode sa nerokovalo. 

 

 

14. Rôzne. 

 

15. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

                                        

 

 

 

                                                                                                  Ing. Miloslav Jošt, v.r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

28.04.2017  


