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

 
 

ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

27.08.2018 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, Mgr. Mário Khandl, Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. 

Milada Dobrotková, MPH 

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

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Rastislav Žitný, Dagmar Gelingerová 

Ospravedlnení neposlanci:  

Hostia: Ing. Jana Pešková, JUDr. Jozef Šuchta, Mgr. Angelika Bezděková, 

Mgr. Karol Janík, PhDr. Jana Raková, MBA 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania 

3. Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v 

súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej 

školy Novohorská 1 

4. Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-Rači 

5. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018 

6. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

7. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

8. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, 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 - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. 

10. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v 

Bratislave-Rači 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 

11. Návrh na schválenie predaja stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice 

v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – 

čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby - 

iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti 

12. Návrh na schválenie prenájmu 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 

13. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť životného prostredia 

14. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť sociálnych vecí 

15. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť školstva 

16. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť kultúry 

17. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť športu 

18. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 

2020 - 2021 

19. Rôzne 

20. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Predseda komisie dal hlasovať o uvedenom programe: 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

2. Návrh na odpustenie úrokov z omeškania 

Materiál predstavil JUDr. Šuchta. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/1/2018: 
Komisia finančná a majetková na základe preukázania závažných sociálnych a ekonomických 

dôvodov odporúča MZ MČ Bratislava-Rača súhlasiť s odpustením úrokov z omeškania vymáhaných v 

2 exekučných konaniach proti povinnej p. Soni Mikéczovej, trvalý pobyt evidovaný na mestskú časť 

Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, nar. 28.12.1957 

a) sp. zn. EX 956/06 vo výške 2.513,39 EUR, 

b) sp. zn. EX 65/07 vo výške 5.460,17 EUR, 

súhrnne v sume 7.973,56 €. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

3. Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v 

súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej 

školy Novohorská 1 

Materiál predstavila Mgr. Angelika Bezděková. Členovia komisie v diskusii vyjadrili záujem 

o podporu tohto príspevku za predpokladu, že sa nastaví systematicky a bude poskytnutý rodičom 

všetkých neumiestnených detí tak, aby nebol limitovaný iba na škôlku na Novohorskej ulici. Pán 

Šimonič poukázal na to, že mestskú časť k takémuto kroku nič nezaväzuje, preto vyzýval na opatrnosť 

pri prijímaní takýchto opatrení. Predseda komisie vyzval, aby tento nástroj bol prezentovaný 

a marketingovo využitý na podporu prihlasovania trvalého pobytu občanov v Rači, v takom prípade 

môže byť tento nástroj prospešný aj pre samotnú mestskú časť. Členovia komisie odporučili časovo 

ohraničiť tento príspevok do 30.06.2019, následne by mala byť jeho prospešnosť analyzovaná. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/2/2018: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť priznanie finančného 

príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách za 

nasledovných podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ Bratislava-

Rača, 

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský 

vek, 
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c) predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v 

tomto predškolskom zariadení, 

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019 (príspevok 

nebude limitovaný iba pre deti neumiestnené do MŠ Novohorská), 

e) príspevok bude vyplácaný do 30.06.2019, 

f) výška príspevku bude 60 € na 1 dieťa a mesiac. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

4. Návrh na odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín na Kadnárovej 69 v Bratislave-

Rači 

Materiál uviedla Ing. Pešková a Mgr. Janík. Informovali, že uvedený materiál bol prerokovaný na 

rokovaní Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 22.08.2018 

s nasledovným stanoviskom: „Komisia ŽPVÚPaD odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

odkúpenie budovy bývalej reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na Kadnárovej 69, 831 51 

Bratislava, o celkovej zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača, od 

navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 do vlastníctva 

Mestskej časti Bratislava-Rača. Komisia zároveň požiadala p. starostu, aby uskutočnil s predávajúcim 

rokovanie o znížení kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pred kúpou komisia odporúča preveriť účel využitia a 

vypracovať statický posudok na budovu.“. 

V diskusii Ing. Dobrotková informovala, že uvedená budova nie je vôbec vhodná na zriadenie 

sociálneho zariadenia, Ing. Pajdlhauser navrhol možnosť budúceho využitia uvedenej budovy na 

vybudovanie nájomných bytov. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/3/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odkúpenie budovy bývalej 

reštaurácie Tramín, stavby so súpisným č. 2521 na Kadnárovej 69, 831 51 Bratislava, o celkovej 

zastavanej ploche 693 m2, vedenej na LV č. 3494 pre k.ú. Rača, od navrhovateľa TRAMÍN GW, s. r. 

o., Tŕňová 23, 821 04 Bratislava, IČO: 48 071 307 do vlastníctva Mestskej časti Bratislava-Rača za 

cenu, ktorá nepresiahne cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 229/2018 zo dňa 21.08.2018, 

vyhotovený Ing. Mgr. Janou Pecníkovou. Komisia zároveň požiadala p. starostu, aby uskutočnil s 

predávajúcim rokovanie o výraznom znížení kúpnej ceny nehnuteľnosti. Pred kúpou komisia odporúča 

preveriť účel využitia a vypracovať statický posudok na budovu. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

5. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018 

Materiál predstavil Ing. Semanco. Ing. Pešková informovala o kapitálových výdavkoch, podala 

informáciu o odstúpení od zmlúv so spoločnosťou HESTON, s.r.o. ako zhotoviteľom rekonštrukcií na 

Novohorskej ul. a Rustaveliho ul. a o príprave nových verejných obstarávaní k týmto dielam. 
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Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/4/2018: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2018. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 0 0 

 

6. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 

Materiál predstavila Ing. Pešková. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/5/2018: 

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

predloženom znení, výška príjmov a výdavkov 13.901.913,- €. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

7. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

Materiál uviedol Mgr. Janík. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/6/2018: 

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

nájomcu pozemku parc. č. 17115/947 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z 

pôvodného nájomcu Jarolím Žažo, bytom Stavbárska 4, 821 07 na nového nájomcu Silvio 

Kováč, bytom Ožvoldíkova 4, 841 02 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom záhradkárstva a 

rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 
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8. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 

pozemku registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

Materiál uviedol Mgr. Janík. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/7/2018: 

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

nájomcu pozemku parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z 

pôvodného nájomcu Anna Žažová, bytom Stavbárska 4, 821 07 na nového nájomcu Mária 

Boháčová, bytom Černyševského 5, 851 01 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom záhradkárstva a 

rekreácie. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

9. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 475/10 v k.ú. Rača, 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 - FITCENTRUM W.M., spol. s r.o. 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Informoval, že uvedený materiál bol prerokovaný na rokovaní Komisie 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 22.08.2018 s nasledovným 

stanoviskom: „Komisia ŽPVÚPaD odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti 

pozemku parc. č. 475/10, k.ú. Rača 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 spoločnosti FITCENTRUM 

W.M., spol. s r.o., so sídlom Tbiliská 15/A, 831 06 Bratislava, IČO: 31 379 401, z dôvodu 

vybudovania profesionálneho multifunkčného ihriska ku investičnému zámeru spojeného s 

vybudovaním športovo-rekreačného charakteru – FITCENTRUM WM časť B na dobu nájmu 15 

rokov.“. 

 

Členovia komisie vyjadrili záujem riešiť situáciu na predmetnom ihrisku, ktoré je v posledných rokoch 

zanedbané, zhromažďujú sa tam bezdomovci, požíva sa tam alkohol a návykové látky. Využitie 

ihriska na športové účely, navyše so stálym dohľadom, sa preto javí ako prospešné riešenie pre danú 

časť Rače. 

 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/8/2018: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom časti pozemku parc. č. 475/10, 

k.ú. Rača o výmere 742,50 m2 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. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu vybudovania profesionálneho multifunkčného ihriska k investičnému 

zámeru spojeného s vybudovaním športovo-rekreačného charakteru – FITCENTRUM WM 

časť B týchto navrhovaných podmienok:  

- doba nájmu: 15 rokov, 

- výška nájomného: 1,50 € m
2
/rok. 
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Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  5 1 0 

 

10. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu nebytových priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 v 

Bratislave-Rači 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 uviedol Mgr. Janík. Členovia komisie vyzvali preveriť správnosť formulácie „zmenu právnej 

formy“ v navrhnutom uznesení a prípadne vypustiť slová „právnej formy“, ktoré sa v návrhu 

uznesenia javia nadbytočné / chybné. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/9/2018: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu právnej formy nájomcu  nebytových 

priestorov na Cyprichovej ul. č. 1 GREEN BIKE, s.r.o. so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 

Bratislava, IČO: 36 738 441 na GREEN – BIKE, a.s., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, 

IČO: 50 041 797, 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 zachovania kontinuity predaja a 

servisu bicyklov a cyklistických služieb v tejto lokalite. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú 

nezmenené. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

11. Návrh na schválenie predaja stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a 

Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je 

zapísaná na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym 

odborom ako druh stavby - iná budova, o celkovej výmere 156,42 m² v celosti 
Materiál uviedla PhDr. Raková. Informovala, že v podanej žiadosti o odkúpenie je uvedený záujem 

žiadateľa o odkúpenie stavby a aj pozemku. Po následných rokovaniach s magistrátom HM SR sa 

zistilo, že MČ nebol zverený pozemok pod uvedenou stavbou, čiže je možné zo strany MČ odpredať 

iba stavbu. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/10/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MČ Bratislava-Rača požiadať HM SR o zverenie pozemku 

pod stavbou do správy MČ. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

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

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

12. Návrh na schválenie prenájmu 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 

Materiál uviedla PhDr. Raková. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/11/2018: 

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

nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej 6, Bratislava-Rača, podľa výberu  

žiadateľky za týchto podmienok: 

- nájomné 52,- €/m
2
/rok, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- úhrada prevádzkových nákladov. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

13. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť životného prostredia 

Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili s návrhom výšky dotácií schváleným Komisiou 

životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať 

o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/12/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácie 

nasledovne: 
 

p.č. Žiadateľ 
Požadovaná výška 

dotácie (€) 

Odporúčaná výška 

dotácie Komisiou 

finančnou a 

majetkovou (€) 

1 Občianske združenie MITAS Rača 990,00 976,00 

2 Občianske združenie MITAS Rača 5 000,00 0,00 

3 Občianske združenie Hospodársky dvor 1 000,00 1 000,00 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 
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14. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť sociálnych vecí 

Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili s návrhom výšky dotácií schváleným Komisiou 

sociálnou a bytovou. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/13/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácie 

nasledovne: 
 

p.č. Žiadateľ 
Požadovaná výška 

dotácie (€) 

Odporúčaná výška 

dotácie Komisiou 

finančnou a 

majetkovou (€) 

1 DSS Sibírka pre deti a dospelých SIBÍRKA 330,00 330,00 

2 Deti a dorast, s.r.o. 4 010,00 1 400,00 

3 Slovenský zväz invalidov - ZO Rača 1 500,00 600,00 

4 Rodinné centrum Ráčik, o.z. 400,00 300,00 

5 Stará jedáleň, o.z. 1 500,00 0,00 

6 Raná starostlivosť 2 200,00 1 870,00 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 

 

15. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť školstva 

Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili s návrhom výšky dotácií schváleným Komisiou 

školskou, kultúrnou, športovou a pre podporu podnikania a vinohradníctva. Po diskusii dal predseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/14/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácie 

nasledovne: 
 

p.č. Žiadateľ 
Požadovaná výška 

dotácie (€) 

Odporúčaná výška 

dotácie Komisiou 

finančnou a 

majetkovou (€) 

1 Občianske združenie Varianty 1 500,00 400,00 

2 SRRZ - RZ pri Materskej škole (Barónka) 1 400,00 650,00 

3 Občianske združenie Jeleň (Elimu) 166,00 100,00 

4 Krasňanko o.z. 600,00 0,00 

5 Krasňanko o.z. 400,00 100,00 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    
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Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 

 

16. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť kultúry 

Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili s návrhom výšky dotácií schváleným Komisiou 

školskou, kultúrnou, športovou a pre podporu podnikania a vinohradníctva. Po diskusii dal predseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/15/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácie 

nasledovne: 
 

p.č. Žiadateľ 
Požadovaná výška 

dotácie (€) 

Odporúčaná výška 

dotácie Komisiou 

finančnou a 

majetkovou (€) 

1 Občianske združenie MITAS Rača 730,00 230,00 

2 Občianske združenie MITAS Rača 330,00 330,00 

3 TERROIR Rača, o.z. 4 500,00 580,00 

4 Račiansky spolok 1 500,00 580,00 

5 Občianske združenie Hospodársky dvor 1 000,00 580,00 

6 Račiansky vinohradnícky spolok 300,00 300,00 

7 Občianske združenie Literárny klub Rača 420,00 420,00 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 

 

17. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 a 7/2017 - oblasť športu 

Členovia Komisie finančnej a majetkovej sa stotožnili s návrhom výšky dotácií schváleným Komisiou 

školskou, kultúrnou, športovou a pre podporu podnikania a vinohradníctva. Po diskusii dal predseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/16/2018: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácie 

nasledovne: 
 

p.č. Žiadateľ 
Požadovaná výška 

dotácie (€) 

Odporúčaná výška 

dotácie Komisiou 

finančnou a 

majetkovou (€) 

1 VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. 3 200,00 300,00 

2 Volejbalový klub ZK IMA VK 800,00 800,00 

3 Šachový klub Krasňany 500,00 500,00 

4 Tenisový klub ONE, o.z. 2 000,00 550,00 

5 Gymnastické centrum 1 500,00 300,00 

6 Futbalový klub FK Rača, o.z. 24 000,00 4 000,00 

7 ŠK Krasňany 4 000,00 2 500,00 
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8 Klub pozemného hokeja Rača 2 000,00 500,00 

9 Klub pozemného hokeja Rača 2 337,60 500,00 

10 Združenie priateľov tanca HαT 1 500,00 800,00 

11 House of Power 2 880,00 500,00 

12 BMX klub Rača 900,00 500,00 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  4 2 0 

 

18. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a 

obdobie 2020 - 2021 

Materiál predstavil Ing. Semanco. Mgr. Khandl upozornil, aby sa prihliadalo na to, že 30.10.2018, 

ktorý je jeden z dátumov pre stretnutie poslancov k prvému návrhu rozpočtu, je pre tento rok 

vyhlásený ako jednorazový štátny sviatok, pričom aj dátum 31.10.2018 sa preto javí ako nevhodný 

termín. 

Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/17/2018: 

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

harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a obdobie 2020 - 2021 v 

predloženom znení. 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Mgr. Mário Khandl poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Ing. Martin Babík neposlanec    

Hlasovanie spolu :  6 0 0 

 

 

19. Rôzne 

 

 

20. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

27.08.2018  


