
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

 
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej komisie MZ  

MČ Bratislava-Rača, dňa 21.10.2019 

 

 

Návrh 

 

na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky 

historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel. 

                                              

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Predkladateľ:                   
                                                          

JUDr. Renáta Korduliaková, 

poverená vedením Kancelárie starostu  

 

 

Spracovateľ:  

 

JUDr. Renáta Korduliaková 

Mgr. Bc. Daniela Olenočinová 

Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce 

 

 

Dôvodová správa         
Originál hasičskej zástavy bol vyhotovený v roku 1947 pri príležitosti 65. výročia založenia 

Dobrovoľného hasičského zboru v Rači (DHZO). Činnosť DHZO sa skončila v roku 1996. 

V roku 2019 sa podarilo opätovne obnoviť činnosť dobrovoľných hasičov a obec zriadila 

DHZO. Veliteľka DHZO Mgr. Bc. Daniela Olenočinová spolu s ďalšími členmi vyvinuli 

značné úsilie a pátrali po historickej zástave.  Posledná stopa končí v Račianskej izbe ale ani 

tam sa zástava nenašla. Každý dobrovoľný hasičský zbor má svoju zástavu, pričom táto 

historická zástava symbolizuje hodnoty a tradície, ktoré stojí za to si uchovať. Replika 

historickej zástavy je zárukou zachovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. 

Životnosť ručne vyšívanej zástavy je až 200 rokov. Jej cena sa pohybuje vo výške cca 5.500 

Eur. 

 

Skutkový stav: 

Viď príloha 

 

Stanovisko komisie: 

 

1. Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ schváliť návrh na vyhlásenie 

„Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ za 

podmienok: 



2 

 

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok na vyhotovenie historickej repliky zástavy 

Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Rača  

 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  

1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet mestskej časti Bratislava-Rača vedený 

vo VÚB, a.s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

2. Do prenosnej pokladničky na MÚ Kubačova 21 s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, 

počas úradných hodín.  

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 08.11.2019 do 29.02.2020  

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a 

výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude 

informovať starosta obce na Miestnom  zastupiteľstve, zverejnením týchto údajov na 

webovej stránke obce www.raca.sk a  v mesačníku „Račiansky výber“.  

 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná miestna kontrolórka mestskej časti.  

 

 

http://www.raca.sk/

