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

 
 

ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

06.02.2017 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, Mgr. Rastislav Žitný, Mgr. Mário Khandl, 

Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, MPH, 

Dagmar Gelingerová 

Prítomní neposlanci: Anna Sokolová, Ing. Martin Babík 

Ospravedlnení poslanci:  

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Radoslav Šimonič 

Hostia: Ing. Jana Pešková, Ing. Viliam Denko, Ing. Rudolf Sisák, JUDr. 

Jana Bezáková 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako 

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

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

3. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4  a 674/162 v k.ú. Rača z dôvodu 

umiestnenia reklamných zariadení, 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 

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/2 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

5. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej oblasti 

Staviteľská ulica 

6. Návrh na predĺženie platnosti uznesenia č. UZN 221/25/10/16/P na odpredaj 

nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MZ MČ Bratislava-Rača 

zo dňa 25.10.2016 

7. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Rača 

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2017 

9. Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača 

resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné 

účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného 

športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul. 

10. Rôzne 

11. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvoril podpredseda komisie p. Khandl. Konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná. Potom nasledovalo hlasovanie o programe. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

2. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4963/193 a 223 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., 

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

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

Materiál odprezentoval p. Sisák. Na pozemky bol vyhotovený znalecký posudok, ktorým bola 

stanovená cena na 149,89 €/m2, t.j. 198 000,- € celkom. Komisia životného prostredia, 

výstavby, územného plánu a dopravy MČ na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 odporučila 

predaj predmetných pozemkov za celkovú cenu 200 000,- EUR. Komisia finančná 

a majetková sa s týmto odporúčaním stotožnila. Podpredseda komisie dal hlasovať o tomto 

stanovisku. 

 

Stanovisko 1/1/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať pozemky parc.č. 

4963/193 a 223 v k.ú. Rača o celkovej výmere 1.321 m2, v prospech PEPOSTAV 

DEVELOPMENT, s.r.o., Tymiánová 14, 821 07 Bratislava, IČO: 48 306 312, ako prípad 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov za celkovú cenu 200.000,- € z dôvodu pričlenenia 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 

3. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 674/47, 513/4  a 674/162 v k.ú. Rača z 

dôvodu umiestnenia reklamných zariadení, 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 odprezentoval p. Sisák. Podľa nájomnej zmluvy č.30/2015/SMI zo dňa 22.06.2015 

na pozemky, na ktorých sú osadené reklamné zariadenia, je nájomné stanovené na 600,- €/rok 

za každé zariadenie. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.01.2017 a žiadateľ žiada 

predĺženie nájomného vzťahu k pozemkom, na ktorých má osadené reklamné zariadenia, 

resp. rozšíriť predmet nájmu o pozemok parc.č. 674/162. Ďalej informoval, že komisia 
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životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava – Rača na svojom zasadnutí dňa 01.02.2017 neodporučila prenájom predmetných 

pozemkov. V diskusii vystúpili Ing. Pajdlhauser, Mgr. Khandl, Mgr. Žitný, Ing. Dobrotková, 

p. Gelingerová a Ing. Babík. Po diskusii sa rozhodlo, že hlasovať sa bude osobitne za 

predĺženie pôvodného nájmu 2 reklamných panelov a osobitne za uzatvorenie novej nájomnej 

zmluvy na tretí reklamný panel. 

Podpredseda komisie dal hlasovať nasledovne: 

 

Stanovisko 1/2/2017: 
A) Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava - Rača prenajať časti 

pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 v k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, 

a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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 cenu za každé umiestnené zariadenie za podmienok: 

Doba nájmu: doba neurčitá 

Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :   7 1 

 

Na základe hlasovania komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava - Rača 

prenajať časti pozemkov parc.č. 674/47, 513/4 v k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech 

Akzent BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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. 

 

Stanovisko 1/3/2017: 
B) Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava - Rača prenajať časti 

pozemkov parc.č. 674/162 v k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent BigBoard, a.s. 

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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 cenu za každé umiestnené zariadenie za podmienok: 

Doba nájmu: doba neurčitá 

Cena za prenájom: 600,- €/rok/zariadenie 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    
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Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :    8 

 

Na základe hlasovania komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava - Rača 

prenajať časti pozemkov parc.č. 674/162 v k.ú. Rača o výmere 2,5 m2 v prospech Akzent 

BigBoard, a.s. Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava,  IČO: 44 540 957, 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. 

 

 

4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1340/2 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad 

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

z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Materiál odprezentoval p. Sisák. Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a 

dopravy na svojom zasadnutí dňa 09.03.2016 odporučila odpredaj celého pozemku parc. č. 

1340/2 v k.ú. Rača vo výmere určenej geometrickým plánom, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom a po doručení predchádzajúceho súhlasu primátora. Znalecký posudok bol 

následne vypracovaný a cena bola stanovená na 151 €/m
2
. Členovia komisie v diskusii 

konštatovali, že predmetný pozemok nie je pre MČ Rača inak upotrebiteľný. V diskusii 

navrhol p. Pajdlhauser, aby sa cena upravila na 200 €/m
2
. Po diskusii navrhol predseda 

komisie hlasovať o súhlasnom stanovisku s predajnou cenou 200 €/m
2
. 

 

Stanovisko 1/4/2017: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava - Rača odpredať pozemok parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača 

o celkovej výmere 403 m
2
, Rača v prospech Ing. Aleny Šebestovej, bytom Pri vinohradoch 

229, 831 06 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 200 €/ m
2
, 

z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 1  

 

5. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 17115/924 a 926-951 v záhradkárskej 

oblasti Staviteľská ulica 

Materiál odprezentoval p. Sisák. Zámer nakladania s nehnuteľnosťami týkajúci sa tejto 

problematiky bol predložený na zasadnutie komisie životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy konanej dňa 28.09.2016 so stanoviskom odporučiť MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť prenájom pozemkov v lokalite Staviteľská II. za cenu: 2 €/m2/rok na dobu určitú. 

Komisia finančná a majetková na zasadnutí dňa 03.10.2016 odporučila schváliť zámer 

prenájmu pozemkov v lokalite Staviteľská II., za cenu 0,50 €/m2/rok na dobu určitú s 

podmienkou, že na daných pozemkoch bude zakázaná výstavba inej než drobnej stavby do 25 

m2 a prenájom pozemkov bude s účelom využitia záhradkárstvo a rekreácia. Komisia 
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odporúča túto podmienku v zmluve stanoviť tak, aby jej nedodržanie oprávňovalo 

vypovedanie nájomnej zmluvy. Následne bol informovaný zástupca nájomcov.  

Komisia odporučila prijať nájomné zmluvy na dobu určitú z dôvodu podnetu zo strany 

stavebného úradu, ktorý túto požiadavku vzniesol kvôli ešte väčšej možnosti zamedziť stavať 

na predmetných pozemkoch stavby na bývanie (iné než drobné stavby). 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tom, že doba nájmu bude určitá, na 5 rokov 

a v zmluve musí byť uvedené, že na daných pozemkoch bude zakázaná výstavba inej než 

drobnej stavby do 25 m2 a účel prenájmu pozemkov bude záhradkárstvo a rekreácia. 

 

Stanovisko 1/5/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava - Rača schváliť prenájom 

pozemkov parc.č. 17115/924 a 927-951 v lokalite Staviteľská II. Ich užívateľom : 

1. Prodan Dmytro, Pri hrádzi 575, Dunajská Lužná, č.parcely 17115/927 o výmere 214 

m2, 

2. Žiška Peter, Bulharská 21, Bratislava, č.parcely 17115/928 o výmere 267 m2, 

3. Žiška Peter, Bulharská 21, Bratislava, č.parcely 17115/929 o výmere 216 m2, 

4. Prodan Dmytro, Pri hrádzi 575, Dunajská Lužná, č.parcely 17115/930 o výmere 209 

m2, 

5. Prodan Dmytro, Pri hrádzi 575, Dunajská Lužná, č.parcely 17115/931 o výmere 216 

m2, 

6. Ádiová Jarmila, Staviteľská 100, Bratislava, č.parcely 17115/932 o výmere 214 m2, 

7. Peter Šlachta, č.parcely 17115/933 o výmere 217 m2, 

8. Kulová Monika, Snežienková 9, Bratislava, č.parcely 17115/934 o výmere 210 m2, 

9. Wurfl Marek, Blagoevova 29, Bratislava, č.parcely 17115/935 o výmere 211 m2, 

10. Conortová Iveta, A. Mráza 11, Bratislava, č.parcely 17115/936 o výmere 215 m2, 

11. Blaško Ján, Ševčenkova 25, Bratislava, č.parcely 17115/937 o výmere 215 m2, 

12. Jedrzej Slawianowski, Športová 1, Bratislava a JUDr. Vladimíra Trvalová, Malý Lég 

339, Lehnice, č.parcely 17115/938 o výmere 212 m2, 

13. Roštášová Beáta, Bagarova 22, Bratislava, č.parcely 17115/939 o výmere 211 m2, 

14. Bereš Pavol, Gercenova 21, Bratislava, č.parcely 17115/940 o výmere 210 m2, 

15. Bereš Pavol, Gercenova 21, Bratislava, č.parcely 17115/941 o výmere 208 m2, 

16. Štofanová Zuzana, Saratovská 16, Bratislava, č.parcely 17115/942 o výmere 207 m2, 

17. Č.parcely 17115/943 o výmere 206 m2, 

18. Botlo František, Toryžská 1, Bratislava, č.parcely 17115/944 o výmere 220 m2, 

19. Rizová Helena, Tajovského 6, Žiar nad Hronom, č.parcely 17115/945 o výmere 273 

m2, 

20. Pulmanová Silvia, Športová 385/4, Rohožník, č.parcely 17115/946 o výmere 206 m2, 

21. Žažová Anna, Stavbárska 4, Bratislava, č.parcely 17115/947 o výmere 197 m2, 

22. Žažo Jarolím, Stavbárska 4, Bratislava, č.parcely 17115/948 o výmere 204 m2, 

23. Č.parcely 17115/949 o výmere 202 m2, 

24. Daniš Peter, Gessayova 20, Bratislava, č.parcely 17115/950 o výmere 192 m2, 

25. Č.parcely 17115/951 o výmere 189 m2, 

(mená užívateľov záhrad u parciel vedených pod č. 17, 23 a 25 budú doplnené), 

 

za podmienok:  

cena: 0,50 €/ m2/rok 

na dobu určitú 5 rokov 

-úhrada nájmu spätne za dva roky 

-na daných pozemkoch bude zakázaná výstavba inej než drobnej stavby do 25 m2 a účel 

prenájmu pozemkov bude záhradkárstvo a rekreácia. 
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Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  8   

 

6. Návrh na predĺženie platnosti uznesenia č. UZN 221/25/10/16/P na odpredaj 

nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov MZ MČ Bratislava-

Rača zo dňa 25.10.2016 

Materiál odprezentoval Ing. Denko.  
 

Stanovisko 1/6/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava–Rača schváliť zmenu uznesenia 

č. UZN 221/25/10/16/P  na odpredaj nasledovne:  

Znenie uznesenia v poslednej vete sa mení a nahrádza sa dátum „do 31.01.2017“ novým 

dátumom „do 31.05.2017“. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  8   

 
7. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača o miestnom poplatku za rozvoj na území 

mestskej časti Bratislava-Rača 

O návrhu nariadenia informoval tajomník komisie. Mgr. Žitný doplnil informácie o zavádzaní 

poplatku za rozvoj na základe poznatkov z mestského zastupiteľstva. Členovia komisie tento 

návrh prediskutovali, pričom boli p. Žitným a predsedom komisie informovaní aj o úpravách 

zákona v zmysle poslednej novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

Stanovisko 1/7/2017: 

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

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača o miestnom poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 16.03.2017. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    
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Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 1  

 
8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2017 

Materiál uviedla prednostka a zodpovedala otázky členov komisie. 

 

Stanovisko 1/8/2017: 

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

rozpočtu na rok 2017 v predloženom znení, pričom výška príjmov rozpočtu  je 11,130.793,- € 

a výška výdavkov rozpočtu je 11,130.793,- € 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7   

 
Prednostka ďalej informovala o situácii ohľadom prestavby budovy na Novohorskej ul. na 

materskú školu prostredníctvom fondov Európskej únie (výzva IROP). Projektový zámer bol 

predložený na Hlavné mesto SR 18.1.2017. Beží lehota na vyhodnotenie projektových zámerov 

/25 dní od uzatvorenia výzvy/. Lehota na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky je 

plánovaná na marec 2017, následne bude niekoľko mesačný schvaľovací proces. Ak by sa malo 

až po jeho skončení a úspešnosti začať verejné obstarávanie, v r. 2017 by prišlo len k malému 

čerpaniu finančných prostriedkov a k posunutiu celej realizácie tak, že by sa nestihol začiatok 

školského roka 2018. Navrhla preto, aby z uznesenia č. UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 

bol vypustený dovetok, že prestavba budovy na Novohorskej ul. na materskú školu sa bude 

realizovať len v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, 

a to z dôvodu, aby sa mohlo verejné obstarávanie začať najneskôr s podaním žiadosti o NFP. 

Stavebné povolenie na rekonštrukciu je vydané. Členovia komisie tento návrh prediskutovali 

a zaujali stanovisko. 

 

Stanovisko 1/9/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača vypustiť z uznesenia č. 

UZN 241/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 podmienku začatia realizácie prestavby budovy na 

Novohorskej ul. na materskú školu – „v prípade úspešnosti získania finančných prostriedkov z 

fondov Európskej únie /výzva IROP/“. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Dagmar Gelingerová poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    
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Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 1  

 

 
9. Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-

Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-

prospešné účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, 

vybudovanie verejného športoviska v areáli ZŠ na Tbiliskej ul. 

Materiál uviedla prednostka. Informovala, že zo strany MČ bolo oslovených sedem 

komerčných bánk na zaslanie indikatívnej ponuky na financovanie plánovaných investícií 

a na refinancovanie existujúceho úveru. Ponuku doručilo šesť bánk. Členovia komisie 

prediskutovali ponuky jednotlivých bánk a o odporučili rokovať o lepších podmienkach s 3 

bankami. 

 

Stanovisko 1/10/2017: 

Komisia finančná a majetková odporúča starostovi MČ rokovať o lepších podmienkach 

a upresnení podmienok s 3 bankami, ktoré zaslali ponuky na financovanie, a to VÚB, SLSP 

a ČSOB. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec, podpredseda    

Mgr. Rastislav Žitný poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Anna Sokolová neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6   

 
 

10. Rôzne. 

V bode Rôzne nezazneli žiadne príspevky. 

 

11. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

                                        

 

 

                                                                                                  Ing. Miloslav Jošt, v.r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

06.02.2017  


