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

 
 

 

ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

02.09.2019 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, JUDr. Marián Vulgan, Ing. Róbert Pajdlhauser, 

Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Dušan Veselý 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Radoslav Šimonič 

Hostia: Mgr. Michal Drotován, Mgr. Monika Burdová, Mgr. Lenka Antalová 

Plavuchová, JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Ján Komara, Mgr. Angelika 

Bezděková, PhDr. Jana Raková, Mgr. Karol Janík 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Informácia o pasívnych súdnych sporoch vedených MČ Bratislava-Rača 

3. Návrh na priznanie NFP na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských 

školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania MŠ Novohorská 1 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na 

Detvianskej ul. 12 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 

5. 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 – Bratislavská šachová akadémia 

6. Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky 

vinohradnícky spolok, 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 

7. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva 

Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v dome služieb Dopravná 57 

8. Návrh na výstavbu dvoch elektronabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým 

kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením 

nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača 

9. Informácia o stave investičných akcií naplánovaných na rok 2019 

10. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť životného prostredia 

11. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť sociálnych vecí 

12. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť školstva 

13. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť kultúry 

14. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť športu 

15. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 

2021 - 2022 

16. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2019 

17. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019, informácia o úpravách 

rozpočtu v právomoci starostu 

18. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača 

19. Rôzne 

20. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu 

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

a dal hlasovať o uvedenom programe: 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Upravený program zasadnutia bol schválený. 

 

 

2. Informácia o pasívnych súdnych sporoch vedených MČ Bratislava-Rača 

Materiál uviedol Mgr. Komara. Na základe diskusie členovia komisie požiadali o informáciu na 

najbližšie zasadnutie komisie, či v rámci súdneho konania s navrhovateľom CISS Martin s.r.o. o 

zaplatenie 150.006,17 € s príslušenstvom, kde je MČ žalovaná v 96. rade, existuje riziko zaplatenia 

celej vymáhanej sumy iba zo strany MČ. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/1/2019: 
Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o pasívnych súdnych sporoch vedených 

MČ Bratislava-Rača. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 5/1/2019 bolo schválené. 

 

 

3. Návrh na priznanie NFP na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných 

materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania MŠ Novohorská 1 

Materiál uviedla Mgr. Bezděková. V diskusii Mgr. Polakovič navrhol, aby výška  príspevku bola 95 

Eur/dieťa/mesiac. V ďalšej diskusii bolo navrhnuté, aby z dôvodu zachovania kontinuity 

s predchádzajúcou výškou príspevku platnou do 30.06.2019, bola zachovaná výška 60 

Eur/dieťa/mesiac a aby boli akceptované predbežné záujmy prijaté do 30.08.2019. Členovia komisie 

zároveň predĺžiť platnosť opatrenia až do otvorenia MŠ Novohorská. Predseda komisie opätovne 

odporučil využiť NFP ako nástroj na zvýšenie motivácie prihlásiť si trvalý pobyt v MČ Rača. Predseda 

komisie dal hlasovať o týchto stanoviskách: 

 

Stanovisko 5/2/2019: 
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 mestskej časti 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2019 vrátane 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) podanie tlačiva o predbežnom záujme o MŠ Novohorská 1 do podateľne Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu 30.08.2019 vrátane, 

e) príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do spustenia prevádzky MŠ Novohorská 1, 

v prípade spustenia prevádzky v inom termíne ako od začiatku mesiaca bude príspevok za 

daný mesiac vyplatený v alikvotnej výške, 

f) žiadateľovi nevzniká na vyplatenie príspevku žiadny právny nárok, 

g) výška príspevku bude 95 Eur na 1 dieťa a mesiac. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  1 5 0 

Stanovisko 5/2/2019 nebolo schválené. 

 

Stanovisko 5/3/2019: 
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 mestskej časti 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2019 vrátane dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne 

školský vek, 

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

tomto predškolskom zariadení, 

d) podanie tlačiva o predbežnom záujme o MŠ Novohorská 1 do podateľne Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu 30.08.2019 vrátane, 

e) príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do spustenia prevádzky MŠ Novohorská 1, 

v prípade spustenia prevádzky v inom termíne ako od začiatku mesiaca bude príspevok za 

daný mesiac vyplatený v alikvotnej výške, 

f) žiadateľovi nevzniká na vyplatenie príspevku žiadny právny nárok, 

g) výška príspevku bude 60 Eur na 1 dieťa a mesiac. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 5/3/2019 bolo schválené. 

 

 

4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na 

Detvianskej ul. 12 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 uviedla PhDr. Raková. Prerokovania predmetného bodu sa zúčastnil predseda ZVV p. 

Krampl. Po vysvetlení dôvodov žiadosti a zodpovedaní otázok zo strany členov komisie, prebehla 
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následne diskusia o uvedenom materiáli. Komisia žiada, aby sa pri predkladaní budúcich materiálov o 

prenájmoch, kúpe a predaji, predkladali už aj návrhy zmlúv. Komisia ďalej navrhuje starostovi, aby 

zorganizoval stretnutie dotknutých strán ešte pred zasadnutím MR MZ dňa 10.09.2019 a dotiahol 

podmienky nájomnej zmluvy. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/4/2019: 

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

priestorov v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. 12 s nájomcom Zväzom 

vyslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika SR, Detvianska 6840/12, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 

30790417, a to na dobu neurčitú za týchto podmienok: 

- prístup do všetkých miestností obom stranám (ZVV a DHZO), 

- vypracovanie harmonogramu využívania priestorov po vzájomnej dohode medzi ZVV a 

DHZO, 

- v prípade konfliktu medzi oboma stranami bude rozhodovať štatutár MČ Bratislava-Rača. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 5/4/2019 bolo schválené. 

 

 

5. 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 – Bratislavská šachová akadémia 

Materiál predstavil Mgr. Janík. Starosta informoval o záujme vybudovať automatizovaný prístup do 

KS Žarnovická prostredníctvom čipových kartičiek, čo by malo znížiť časové vyťaženie správkyne 

budovy (nebude potrebné chodiť odomykať a zamykať budovu). Po diskusii dal predseda komisie 

hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/5/2019: 

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

priestorov – miestnosti č. 2 o výmere 11,44 m2 pre Bratislavskú šachovú akadémiu, so sídlom 

Studenohorská 67, 841 03 Bratislava, IČO: 42266416, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, za 

podmienok: 

- cena nájmu: 15,- Eur/m
2
/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- výmera: 11,44 m
2
, 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/5/2019 bolo schválené. 
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6. Návrh na prenájom pivničného priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre Račiansky 

vinohradnícky spolok, 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 predstavili Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/6/2019: 

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

priestoru v Nemeckom kultúrnom dome pre  Račiansky vinohradnícky spolok o.z., so sídlom Alstrova 

6120/249, 831 06 Bratislava, IČO: 31790801, 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 účelom 

dozrievania a  skladovania vína, uskladnenia záložnej technológie, štepov a príležitostných posedení 

za týchto podmienok:  

- cena nájmu: 2,- Eur/m
2
/rok s úhradou prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- výmera: 219,64 m
2
, 

- doba nájmu: 20 rokov. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/6/2019 bolo schválené. 

 

 

7. Návrh na rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného 

hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v dome služieb Dopravná 57 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/7/2019: 

Komisia finančná a majetková 
a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme 

tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Rača so spoločnosťou Račianska teplárenská, a.s., o 

kotolňu domu služieb Dopravná 57 za účelom jej rekonštrukcie, 

b) žiada doplniť materiál o informáciu ako bude vysporiadaný majetok po ukončení nájmu z finančného a 

majetkového hľadiska. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/7/2019 bolo schválené. 

 

 

8. Návrh na výstavbu dvoch elektronabíjacích staníc pre elektromobily pred Nemeckým 

kultúrnym domom, Bratislava-Rača v rámci projektu „Urban-E“ a súhlas s uzatvorením 

nájomnej zmluvy v prospech Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 1531/58, 1531/59, 1537/11 a 1537/24, v k.ú. Rača 

Komisia finančná a majetková k tomuto bodu nezaujala stanovisko. 
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9. Informácia o stave investičných akcií naplánovaných na rok 2019 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Po diskusii dal predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/8/2019: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o stave investičných akcií naplánovaných 

na rok 2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/8/2019 bolo schválené. 

 

 

10. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť životného prostredia 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/9/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako boli 

schválené na zasadnutí Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy dňa 

28.08.2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/9/2019 bolo schválené. 

 

 

11. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť sociálnych vecí 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/10/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako sú 

predložené na zasadnutie Komisie sociálnej a bytovej dňa 03.09.2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/10/2019 bolo schválené. 
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12. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť školstva 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/11/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako boli 

schválené na zasadnutí Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva dňa 27.08.2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/11/2019 bolo schválené. 

 

 

13. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť kultúry 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/12/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako boli 

schválené na zasadnutí Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva dňa 27.08.2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/12/2019 bolo schválené. 

 

 

14. Žiadosti o dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v z. n. p. - oblasť športu 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/13/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie vo výške ako boli 

schválené na zasadnutí Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva dňa 27.08.2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/13/2019 bolo schválené. 
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15. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a 

obdobie 2021 - 2022 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/14/2019: 

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

harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021 - 2022 v 

predloženom znení. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/14/2019 bolo schválené. 

 

 

16. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2019 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/15/2019: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2019 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/15/2019 bolo schválené. 

 

 

17. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019, informácia o 

úpravách rozpočtu v právomoci starostu 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Mgr. Polakovič požiadal, aby bol na najbližšom zasadnutí komisie 

predložený materiál o vykonanom prieskume trhu na zakúpené hasičské auto ZIL a finančné 

vyhodnotenie Vinobrania 2019. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/16/2019: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 v 

predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.748.205,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 

14.748.205,- Eur. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    
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Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 1 

Stanovisko 5/16/2019 bolo schválené. 

 

 

18. Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača 

Po diskusii komisia k tomuto bodu nezaujala stanovisko.  

 

 

19. Rôzne 

 

 

20. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

02.09.2019  


