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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 

21.10.2019 

 

 

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

Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič, Dušan Veselý 

Hostia: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, JUDr. Renáta Korduliaková, Mgr. 

Karol Janík, Ing. Eva Kubincová 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 - CISS Martin s.r.o. 

3. Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky 

historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel 

4. Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 433/18 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. 

5. Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača pod kontajnerovým 

stojiskom na Tbiliskej ul., 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. 

6. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č.  2 - 4, 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 Memoranda o spolupráci medzi HM SR Bratislavou a MČ Bratislava-Rača. 

8. Informácia - finančné vyhodnotenie Vinobranie 2019 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019 

10. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

 

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    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Upravený program zasadnutia bol schválený. 
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2. Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 - CISS Martin s.r.o. 

Materiál uviedla JUDr. Korduliaková. Na základe diskusie členovia komisie požiadali zistiť zostatok 

fondu prevádzky, údržby a opráv a prípadné plánované investičné projekty v príslušnom bytovom 

dome. Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/1/2019: 
Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o súdnom spore 23Cb 10/2008 

Certifikovaná investičná a stavebná spoločnosť, s.r.o – správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Marína 

Gallová, nástupca DVZ, s.r.o., A. Rudnaya 101, Žilina proti žalovaným v 1. až 105 rade (vlastníci 

bytov na Cyprichovej 3), v 95. rade MČ Bratislava – Rača o zaplatenie 150.000,17 Eur s 

príslušenstvom. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 6/1/2019 bolo schválené. 

 

 

3. Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky 

historickej zástavy pre DHZO“ a na stanovenie jej pravidiel 

Materiál uviedla JUDr. Korduliaková. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/2/2019: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na vyhlásenie 

„Dobrovoľnej zbierky na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ za podmienok: 

Účel dobrovoľnej zbierky: 

Finančný príspevok na vyhotovenie historickej repliky zástavy Dobrovoľného hasičského zboru 

mestskej časti Bratislava-Rača  

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:  
- zaslaním finančných prostriedkov na účet mestskej časti Bratislava-Rača vedený vo VÚB, a.s., číslo 

IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032, 

- vhodením finančných prostriedkov do prenosnej pokladničky na MÚ Kubačova 21 s označením 

,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných hodín, 

- doba konania dobrovoľnej zbierky: od 08.11.2019 do 31.05.2020. 

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 zasadnutí MZ 

MČ Bratislava-Rača, zverejnením týchto údajov na webovej stránke obce www.raca.sk a v mesačníku 

„Račiansky výber“. 

V prípade, že do termínu ukončenia zbierky nebude vyzbieraný dostatok finančných prostriedkov, 

bude sa termín ukončenia dobrovoľnej zbierky predlžovať rozhodnutím MZ MČ Bratislava-Rača. 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná miestny kontrolór MČ Bratislava-Rača.  

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    
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Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 6/2/2019 bolo schválené. 

 

4. Návrh na prevod pozemku reg. „C“ KN parc. č. 433/18 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 

Materiál uviedla Ing. Kubincová. Prerokovania predmetného bodu sa zúčastnila aj pani Mária 

Mózová, spoluvlastníčka predmetnej nehnuteľnosti. Členovia komisie boli informovaní, že pás 

pozemkov s parc. číslom 433 bol za komunizmu znárodnený (spravidla s vynúteným súhlasom 

bývalých vlastníkov), pričom tieto pozemky predtým patrili majiteľom priľahlých rodinných domov. 

Z tohto dôvodu členovia komisie nenavrhli zvýšenie odpredajnej ceny nad cenu znaleckého posudku 

(cena nižšia než cena určená znaleckým posudkom by pravdepodobne nezískala súhlas primátora).   

 

Po vysvetlení dôvodov žiadosti a zodpovedaní otázok zo strany členov komisie dal predseda komisie 

hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/3/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj pozemku reg. 

„C“ KN parc. č. 433/18 o celkovej výmere  133 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Rača za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom 15.800,- Eur v prospech Igora Bagi-Kováča, bytom Športová 163, 

925 27 Veľký Grob a Klaudie Bagi-Kováčovej, bytom Pri Vinohradoch 340, 831 06 Bratislava 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 pozemku vo vlastníctve žiadateľov. 

Podmienkou predaja je vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho 

vzťahu spätne za 2 roky v sume 532,- 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 6/3/2019 bolo schválené. 

 

5. Návrh na prenájom pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača pod 

kontajnerovým stojiskom na Tbiliskej ul., 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 predstavil Mgr. Janík. Členovia komisia v rámci diskusie odporučili schváliť budúcu žiadosť 

nájomcu o poskytnutie dotácie na vytvorenie kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov na Tbiliskej 

15-29 v zmysle platného VZN MČ Bratislava-Rača o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ. Predseda 

komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/4/2019: 

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

„C“ KN parc. č. 475/155 v k.ú. Rača o výmere 28 m2  pre obyvateľov – vlastníkov bytov na Tbiliskej 

ul. 15-29 v Bratislave, v zastúpení Pavlína Pavuková - PAMA, s. r. o., IČO: 46 221 981, Karpatské 

námestie 18, 831 06 Bratislava, Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu Tbiliská 

23, 25, Tbiliská 23 – 25, 831 06 Bratislava 35, IČO 3181264 a Bytového družstva Bratislava III, 

Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava, IČO: 00 169 633,  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 
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z dôvodu užívania pozemku pod kontajnerovým stojiskom a jeho následnej nevyhnutnej rekonštrukcie 

za týchto navrhovaných podmienok:  

- doba nájmu: neurčitá, 

- výška nájomného: 5,- Eur/m
2
/rok za celý predmet nájmu 

 

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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 6/4/2019 bolo schválené. 

 

6. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 97 v bytovom dome Kadnárova ul. č.  2 - 4, 

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 6/5/2019: 

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

priestoru č. 97 v suteréne bytového domu Kadnárova ul. č. 2 - 4 v prospech nájomcu KUMŠT 

PRODUCTION, s.r.o., so sídlom Záborského 3/10, 036 01 Martin, IČO: 47 792 302, 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, na účely skladovania kostýmov a kulís, z dôvodu nutnosti využitia 

doterajšieho predmetu nájmu nájomcu - garáže vo dvore kúrie - pre potreby Mestskej časti Bratislava-

Rača, úseku čistoty Oddelenia životného prostredia a dopravy na zabezpečenie verejnoprospešných 

služieb v MČ, za týchto navrhovaných podmienok: 

- cena: 654,14 Eur/rok, 

- výmera: 123,70 m
2
, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- iné podmienky: rovnaký účel nájmu ako v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37/2016. 

 

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    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 6/5/2019 bolo schválené. 

 

7. Návrh Memoranda o spolupráci medzi HM SR Bratislavou a MČ Bratislava-Rača 

Materiál uviedla Mgr. Antalová Plavuchová. Členovia komisie odporučili mestskej časti preveriť 

možnosť zámeny pozemku, preveriť, či stavebník spolu s pozemkom nadobudol aj spevnenú plochu, 

preveriť na základe zistených finančných údajov riziko úpadku stavebníka, jeho finančnú situáciu 

a riziko spojené so záporným vlastným imaním stavebníka. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať 

o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/6/2019: 
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Komisia finančná a majetková súhlasí so zámerom navrhovaným v Memorande, ale pred jeho 

schválením odporúča vedeniu MČ preveriť možnosti podania žaloby na určenie vlastníckeho práva 

spolu s neodkladným opatrením na zákaz nakladania s pozemkom až do vyriešenia sporu a iniciovať 

stretnutie so zástupcom investora za účasti poslancov 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 6/6/2019 bolo schválené. 

 

8. Informácia - finančné vyhodnotenie Vinobranie 2019 

Materiál uviedla Mgr. Antalová Plavuchová. P. Polakovič upozornil na nezrovnalosti v predloženom 

materiáli (chybný súčtový riadok v časti chill-out zóna) a neprimeranú výšku nákladov na príplatky 

zamestnancom, čo sa podľa jeho vyjadrenia v minulosti riešilo formou náhradného voľna, čím bolo 

možné ušetriť až cca. 12 tis. EUR na nákladoch.  

 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 6/7/2019: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o finančnom vyhodnotení Vinobrania 

2019. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 6/7/2019 bolo schválené. 

 

 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019 

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

 

Stanovisko 6/8/2019: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 6/8/2019 bolo schválené. 
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10. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

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

 

Stanovisko 5/9/2019: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Rača na rok 2019 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.744.319,- Eur a 

výška výdavkov rozpočtu je 14.744.319,- Eur s výhradou k položke navýšenia výdavkov na 

prezentačné médiá s požiadavkou na otvorenie rokovania o vrátení sa k pôvodnému formátu. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 5/9/2019 bolo schválené. 

 

 

11. Rôzne 

Členovia komisie požiadali vedenie MČ o preverenie stavu zábezpeky od spoločnosti LBG aréne s.r.o. 

 

12. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

21.10.2019  


