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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 

29.01.2018 

 

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

Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Dagmar 

Gelingerová 

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

Ospravedlnení poslanci:  

Ospravedlnení neposlanci:  

Hostia: Mgr. Karol Janík, PhDr. Jana Raková, MBA, JUDr. Jana Bezáková, 

Martin Šrott 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, 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 – Divadlo Endorfín 

3. Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 475/10 v k.ú. Rača, 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 Fitcentrum W.M., spol. s r.o. 

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 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 – Renáta Pörsöková – REN IG 

5. Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor Kadnárová 33-35 – Potraviny Bílik 

6. Informácia o prebytočnom nehnuteľnom majetku  MČ a návrh na prijatie zámeru nakladania 

s ním 

7. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie MČ 

Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach 

8. Rôzne. 

9. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvoril podpredseda komisie Mgr. Mário Khandl. Konštatoval, že komisia je 

uznášaniaschopná. Pred zasadnutím komisie požiadal majiteľ p. Šrott o účasť na prerokovaní bodu 3 

programu, aby popísal a vysvetlil svoj zámer. Podpredseda komisie dal hlasovať o uvedenom 

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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 
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2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom stredisku Žarnovická, 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 – Divadlo Endorfín 

Materiál uviedla PhDr. Raková. Po diskusii požiadal podpredseda komisie, keďže sa žiadateľ ponúkol 

ako protihodnotu za znížené nájomné odohrať určité predstavenia podľa dohody bez nároku na 

honorár, aby ešte do zasadnutia Miestnej rady bol zo strany žiadateľa predložený projekt (plán) 

predstavení podľa vyššie uvedeného. Podpredseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/1/2018: 

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

priestorov na 1. poschodí objektu Kultúrneho strediska na ulici Žarnovickej č. 9582/7 v prospech 

DIVADLA ENDORFÍN so sídlom Dorastenecká 9956/11, 831 07 Bratislava – Vajnory, IČO: 

51117819, 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, za podmienok: 

Cena:  1,- €/m²/rok 

Výmera: 42,93 m² 

Služby:  100,- €/mesiac (elektrina, teplo, voda, OLO) 

Doba: neurčitá s výpovednou lehotou 2 mesiace + definovať rozsah vystúpení v prospech 

MČ Rača 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

3. Návrh na prevod časti pozemku parc.č. 475/10 v k.ú. Rača, 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 Fitcentrum W.M., spol. s r.o. 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Informoval, že materiál bol prerokovaný na Komisii životného 

prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 24.01.2018 so súhlasným stanoviskom. Následne 

bol prizvaný p. Šrott, ktorý uvedený projekt odprezentoval. Po následnej diskusii dal podpredseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/2/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredať časť pozemku registra „C“ 

KN parc.č. 475/10 o celkovej výmere 4115 m2, zapísanom na LV č. 2276 pre k.ú. Rača v rozsahu 

novovytvorenej parcely o približnej výmere cca. 1290 m2, vytvorenú odčleňovacím geometrickým 

plánom v prospech Fitcentrum W.M., spol. s r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 

379 401, 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 z dôvodu pričlenenia k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa, za účelom vybudovania ďalšieho športoviska /fitnescentrum/, za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom. 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    
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Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 0 0 

 

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 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 – Renáta Pörsöková – REN IG 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Podpredseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/3/2018: 

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

priestoru v Zdravotnom stredisku Tbiliská 6 v Bratislave-Rači Renáte Pörsökovej – REN IG, Nad 

jazierkom 3, 831 07 Bratislava, IČO: 35213809, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia predmetu nájmu za 

účelom poskytovania šitia a predaja zdravotných odevov a pomôcok (lekárske plášte, nohavice, 

košele, rúška, korzety, ponožky), opravy zdravotných a bežných odevov na dobu určitú do 31.01.2021. 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 0 0 

 

5. Návrh na zníženie výšky nájomného za nebytový priestor Kadnárová 33-35 – Potraviny 

Bílik 

Materiál uviedla PhDr. Raková. Po diskusii sa členovia komisie zhodli, že zníženie nájmu musí byť 

podmienené úhradou nesplatených záväzkov zo strany žiadateľa najneskôr do 28.02.2018. 

Podpredseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/4/2018: 

Komisia finančná a majetková súhlasí so znížením výšky nájmu pre žiadateľa Vladimír Bílik – 

potraviny na 5,- EUR/m² za obslužné priestory (predsiene, priestory skladov na 1 NP, priestory 

skladov na 1 PP a priestory šatne + sprcha, WC) vo výmere 150,96 m2 za podmienky, že doteraz 

neuhradené záväzky žiadateľa voči MČ Bratislava-Rača musia byť uhradené najneskôr do 28.02.2018. 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 0 0 

 

6. Informácia o prebytočnom nehnuteľnom majetku MČ a návrh na prijatie zámeru 

nakladania s ním 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Po diskusii dal podpredseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/5/2018: 
Komisia finančná a majetková: 
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a) berie na vedomie informáciu o neupotrebiteľnom nehnuteľnom majetku. 

b) odporúča odpredať neupotrebiteľné nehnuteľnosti: budova a pozemok Strelkova, budova 

bývalej knižnice Hubeného 21 formou VOS minimálne za cenu podľa znaleckého posudku. 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  7 1 0 

 

7. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie MČ Bratislava-Rača č. 6/2012 o miestnych daniach 

Materiál predstavil Ing. Semanco. Ing. Pajdlhauser požiadal, aby na zasadnutie Miestnej rady bol 

pripravený materiál s porovnaním starých a nových sadzieb dane podľa položiek. Po diskusii dal 

predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 1/6/2018: 

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

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach 

v predloženom znení s účinnosťou od 01. apríla 2018. 

 
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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  8 0 0 

 

8. Rôzne 

Predseda komisie informoval prítomných o ukončení členstva p. Anny Sokolovej v Komisii finančnej 

a majetkov pri MZ MČ Bratislava-Rača na vlastnú žiadosť. Po diskusii sa členovia komisie zhodli na 

presunutí začiatku nasledujúcich zasadnutí komisie z 16.00 hod. na 16.30 hod. 

 

9. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Mário Khandl, v. r. 

                                                                                                              podpredseda komisie 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

29.01.2018  


