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Október 2019 

 

1.       

      

Návrh uznesenia 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dobrovoľnú zbierku „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie 

repliky historickej zástavy pre DHZO“ 

 

s nasledovnými podmienkami: 

 

 

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 Všeobecnej úverovej banke a. s., číslo IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

2. Do prenosnej pokladničky s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.  

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 8.11.2019 do 31.5.2020  

 

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“.  

 

V prípade ak sa nezíska dostatočná výška prostriedkov MZ MČ Rača rozhodne o ďalšom 

predĺžení termínu zbierky.   

 

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raca.sk/
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2. Dôvodová správa 

 

V súlade s § 4 ods. 3 písm. b) v spojení s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a určuje jej podmienky.   

 

 

3. Materiál 

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 

5500Eur. 

 

Príloha: historický súhrn 
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4. Stanoviská stálych komisií  
  materiál: Návrh na schválenie dobrovoľnej zbierky „Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO“ a na 

stanovenie jej pravidiel 

    Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a 

majetková 

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. 
 

A  

http://www.raca.sk/
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Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

  

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a 

vinohradníctva 

   

Komisia sociálna a 

bytová  
  

 

 

 

 

 

 

  


