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

 
 

 

ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej, ktoré sa konalo dňa 

18.11.2019 

 

 

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

Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Dušan Veselý 

Neprítomní neposlanci: Ing. Radoslav Šimonič 

Hostia: Mgr. Lenka Antalová Plavuchová, JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Karol 

Janík, Ing. Eva Kubincová, Mgr. Matúš Čupka 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022 

3. Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov v 

lokalite Rača-Východné 

4. Informácia o návrhu VZN HM SR Bratislavy o dani z nehnuteľností - žiadosť o pripomienky 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – Račiansky muzeálny spolok 

6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň 

7. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny 

8. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 

(Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa 

9. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana 

10. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

11. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ 

12. Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe 

Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle 

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

14. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020 

15. Návrh VZN č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN 

č. 2/2018 

16. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ Kengura 

17. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ FK Rača 

18. Informácia o výške príspevku pre ZMOS 

19. Rôzne 

20. Záver 
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1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Navrhol úpravu programu takto: 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022 

3. Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov v 

lokalite Rača-Východné 

4. Informácia o návrhu VZN HM SR Bratislavy o dani z nehnuteľností - žiadosť o pripomienky 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii ako prípad hodný osobitného 

zreteľa – Račiansky muzeálny spolok 

6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň 

7. Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe 

Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle 

8. Návrh VZN č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN 

č. 2/2018 

9. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny 

10. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 

(Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa 

11. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku Žarnovická ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana 

12. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

13. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ 

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

15. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020 

16. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ Kengura 

17. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ FK Rača 

18. Informácia o výške príspevku pre ZMOS 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

Predseda komisie dal hlasovať o upravenom 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Upravený program zasadnutia bol schválený. 

 

 

2. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2020 a obdobie 2021-2022 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Členovia komisie detailne prediskutovali jednotlivé kapitálové 

výdavky. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 7/1/2019: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 

a) schváliť návrh rozpočtu na rok 2020, 

b) zobrať na vedomie návrh rozpočtu na obdobie 2021 – 2022. 

 

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 7/1/2019 bolo schválené. 

 

 

3. Návrh nájomnej zmluvy medzi MČ Bratislava-Rača a ŽSR vo veci prenájmu pozemkov 

v lokalite Rača-Východné 

Materiál uviedol Mgr. Drotován. Informoval. že cena za prenájom bude max. 0,22 Eur/m
2
/rok bez 

DPH, pričom sa v súčasnosti rokuje o znížení ceny. Členovia komisie sa zhodli, že predložený návrh 

nájomnej zmluvy je potrebné zo strany MČ zmluvu precizovať v oblastiach súčinnosti zmluvných 

strán, definície bežných výdavkov a bežnej údržby, zmluvných pokút, práv a povinností pri 

prípadných investíciách. Predseda komisie odporučil diskutovať s prenajímateľom o otázke fakturácie 

nájmu s DPH, nakoľko prenájom pozemkov je vo všeobecnosti od DPH oslobodený. Predseda komisie 

dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 7/2/2019: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom medzi mestskou 

časťou Bratislava-Rača a Železnicami Slovenskej republiky vo veci pozemkov v lokalite Rača-

Východné v celkovej výmere 52.101 m
2
. Komisia v návrhu zmluvy odporúča dopracovať oblasti 

súčinnosti zmluvných strán, definície bežných výdavkov a bežnej údržby, zmluvných pokút, práv a 

povinností pri prípadných investíciách.  

 

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 7/2/2019 bolo schválené. 

 

 

4. Informácia o návrhu VZN HM SR Bratislavy o dani z nehnuteľností - žiadosť o 

pripomienky 

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

 

Stanovisko 7/3/2019: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie informácia o návrhu VZN HM SR Bratislavy o dani 

z nehnuteľností a pripomienky MČ k uvedenému VZN. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 
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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 7/3/2019 bolo schválené. 

 

 

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Koloničovej kúrii ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – Račiansky muzeálny spolok 

Materiál uviedla Ing. Kubincová. Predseda komisie upozornil, aby sa pri podpise nájomnej zmluvy 

dbalo na to, že stavba má už zlú strechu, kde často vypadávajú škridly, a teda je na zváženie, či 

v daných priestoroch nie je riziko zatečenia. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 7/4/2019: 

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

115, 116, 117 a 118 o celkovej výmere 58,2 m
2
 v budove Koloničovej kúrie súp. č. 6123, Námestie 

Andreja Hlinku 3, Bratislava – Rača, umiestnenej na pozemku registra „C“ parc.č. 216/2 pre žiadateľa: 

Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 52015955 v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

umiestnenia zbierky muzeálnych predmetov za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 12,- Eur/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s prenájmom paušálne: 10,- Eur/mesiac (120,- 

Eur/rok), 

- doba nájmu: neurčitá, 

- v nájomnej zmluve budú uvedené podmienky prenájmu priestorov týkajúce sa 

sprístupnenia priestorov počas obnovy Koloničovej kúrie. 

 

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 7/4/2019 bolo schválené. 

 

 

6. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň 

Materiál predstavili Mgr. Janík. Členovia komisie vyzvali na systematické určenie cenovej mapy v ZS 

Tbiliská, ako aj v iných objektoch mestskej časti. Predseda komisie vyzval preveriť možnosti 

prieskumu trhu / VOP vo veci priestorov pre lekáreň (účel by mal ostať zachovaný). Po diskusii dal 

predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 7/5/2019: 

Komisia finančná a majetková: 

a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: schváliť predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove 

Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava, stavba so súpisným číslom 7711, ležiaca na 

pozemku reg. „C“ KN parc. č. 475/3 zapísaná na LV č. 1248 pre 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 
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predpisov, z dôvodu zachovania kontinuity poskytovania zdravotníckych a lekárenských služieb pre 

obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača, pre: 

1. LEKÁREŇ RAČA, s.r.o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava IČO: 36 806 650, zastúpená 

konateľkou PhMr. Martou Hétharšiovou; 

2. MUDr. Marián Gális – chirurgická ambulancia, Teslova 9, 821 02 Bratislava IČO: 31758835, 

zapísaný v Registri lekárov vedených Slovenskou lekárskom komorou pod č. 10411;  

3. PRO FEMINA s.r.o., Tabaková 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 909 510, zastúpená konateľkou 

MUDr. Ľubicou Šablovou; 

4. Orthostoma V, s. r. o., Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, IČO: 47 254 815 zastúpená konateľom 

MUDr. Jozefom Vavrom 

5. 32TEETH, s.r.o., Tbiliská 6, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 51 427 277, 

zastúpená konateľom Andrásom Puskaryovom; 

za týchto podmienok: 

- vo výške aktuálneho nájomného fakturovaného v zmysle v súčasnosti platnej nájomnej 

zmluvy, 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- doba nájmu: neurčitá. 

b) žiada oddelenie SMI uskutočniť voľný prieskum ceny za prenájom lekárne v prípade VOS. 

 

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 7/5/2019 bolo schválené. 

 

 

7. Návrh na schválenie nájmu pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1478/2 v k.ú. Rača v správe 

Železníc Slovenskej republiky - miesta pre bicykle 

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

 

Stanovisko 7/6/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť nájom pozemku reg. „C“ 

KN parc. č. 1478/2, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 426 m², zapísaný na LV č. 1919 

pre k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, za cenu 0,22 €/m
2
/rok, od 

správcu Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 

31 364 501, za účelom zriadenia parkovacích plôch pre bicykle. 

 

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 7/6/2019 bolo schválené. 

 

 

8. Návrh VZN č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení 

VZN č. 2/2018 
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Materiál uviedol Mgr. Čupka. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 7/7/2019: 

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

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. ....., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych 

daniach v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača č. 2/2018 zo dňa 

20.02.2018. 

 

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 7/7/2019 bolo schválené. 

 

 

9. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – Anna Kvasňovská – Salón Sunny 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Ing. Pajdlhauser navrhol, aby MČ v nájomných zmluvách uvádzala, že 

budova je prispôsobená na úsporný energetický režim počas dní pracovného voľna, pracovného 

pokoja a sviatkov, aby nájomcovia počítali s tým, že budova nemusí byť vykurovaná napr. v noci, 

počas víkendov alebo štátnych sviatkov. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 7/8/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby nájmu 

nebytových priestorov, č. m. 116, 119 a 119A o celkovej výmere 52,66 m
2
 na prízemí budovy 

Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6, 831 06 Bratislava pre Anna Kvasňovská- Salón Sunny, so 

sídlom Hlavná 262/128, 900 23 Viničné, IČO: 43611761, 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 poskytovania služieb pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača 

za týchto podmienok: 
- cena nájmu: 56,72 Eur/m

2
/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 7/8/2019 bolo schválené. 

 

 

10. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 

(Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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Materiál uviedol Mgr. Janík. S ohľadom na verejnoprospešnosť činnosti nájomcu a s ohľadom na 

zabezpečenie týchto služieb do budúcnosti navrhli členovia komisie uzatvorenie nájomnej zmluvy na 

dobu určitú (5 rokov). Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 7/9/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby nájmu 

nebytových priestorov o celkovej výmere 192,91 m
2
, v bytovom dome Kadnárovej ul. č. 51-55, vchod 

Kadnárova ul. č. 53, stavba so súpisným číslom 2518, postavená na pozemkoch parc. č. 17336/16-18, 

zapísaná na LV č. 4956, v k.ú. Rača pre Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská 

Bystrica, IČO: 36 631 124, 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 poskytovania 

verejno-prospešnej služby v mestskej časti Bratislava-Rača za týchto podmienok: 

- cena nájmu: 12,06 EUR/m
2
/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- doba nájmu: 5 rokov. 

 

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 7/9/2019 bolo schválené. 

 

 

11. Návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru v Kultúrnom stredisku 

Žarnovická ako prípad hodný osobitného zreteľa – Mgr. Martina Kubicová – mana 

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

 

Stanovisko 7/10/2019: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie doby nájmu 

nebytového priestoru, č. m. 1 na 1. poschodí budovy kultúrneho strediska Žarnovická 7, 831 06 

Bratislava pre Mgr. Martina Kubicová – mana, Jurkovičova 1, 831 06 Bratislava, IČO: 47542993, 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 predĺženia nájmu za týchto podmienok: 

- vo výške aktuálneho nájomného fakturovaného v zmysle v súčasnosti platnej nájomnej 

zmluvy, 

- úhrada prevádzkových nákladov na energie a služby, 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

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 7/10/2019 bolo schválené. 
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12. Návrh na prenájom predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

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

 

Stanovisko 7/11/2019: 

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

predajného stánku č. 4 v Račianskej tržnici na Rustaveliho ul. v Bratislave-Rači pre spoločnosť PIMM 

s. r. o. so sídlom Holíčska 40, 851 05 Bratislava, IČO: 46 110 640, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu rozšírenia 

sortimentu predávaného tovaru – tradičných potravinových výrobkov -  určeného na každodennú 

spotrebu v Račianskej tržnici za týchto podmienok: 

- nájomné: v zmysle aktuálneho cenového výmeru, 

- doba nájmu: neurčitá. 

 

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 7/11/2019 bolo schválené. 

 

 

13. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 

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

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

 

Stanovisko 7/12/2019: 

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

pozemku parc. č. 17115/926 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu 

Prodan Dmytro, bytom Pri hrádzi 575, 900 42 Dunajská Lužná na nového nájomcu Mariannu 

Šalkovičovú, bytom Priemyselná 5598/28B, 903 01 Senec, 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: 

- cenu nájmu 0,50 €/m
2
/rok, 

- doba nájmu určitá do 31.07.2022, 

- účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia, 

- bez možnosti realizovať inú výstavbu než drobnú stavbu do 25 m
2
. 

 

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 7/12/2019 bolo schválené. 
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14. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Členovia komisie upozornili na výrazné prečerpanie rozpočtových 

prostriedkov na vinobranie. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 7/13/2019: 

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

na rok 2019 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 14.875.817,- Eur a výška výdavkov 

rozpočtu je 14.875.817,- Eur. 

 

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 7/13/2019 bolo schválené. 

 

 

15. Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020 

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

 

Stanovisko 7/14/2019: 

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

finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2020. 

 

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 7/14/2019 bolo schválené. 

 

 

16. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ Kengura 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Členovia komisie žiadajú spresniť formuláciu ohľadom odmeny za 

poskytnutie šatní a osvetlenia a doložiť k materiálu štandardný cenník za prenájom tohto zariadenia. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o stanovisku: 

 

Stanovisko 7/15/2019: 

Komisia finančná odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom telovýchovného športového 

areálu Tbiliská  pre občianske združenie Kengura,  so sídlom Trenčianska 18, 821 09 Bratislava, IČO: 

421 30 506, 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: 

 10,- Eur/hod. bez poskytnutia šatní a osvetlenia, 

- čas nájmu: pondelok až piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., celoročne s výnimkou 

prípadnej akcie organizovanej mestskou časťou Bratislava-Rača, alebo Základnou školou 

Tbiliská. Zmluva sa uzavrie na jeden  rok, 
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- doba nájmu: 1 rok. 

 

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 7/15/2019 bolo schválené. 

 

 

17. Návrh na prenájom Športovo telovýchovného zariadenia Tbiliská ako prípad hodný 

osobitného zreteľa – OZ FK Rača 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Členovia komisie žiadajú spresniť formuláciu ohľadom odmeny za 

poskytnutie šatní a osvetlenia a doložiť k materiálu štandardný cenník za prenájom tohto zariadenia. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o stanovisku, v ktorom sa uvádza iba cena bez poskytnutia 

šatní a osvetlenia: 

 

Stanovisko 7/16/2019: 

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

areálu Tbiliská pre občianske združenie o.z. FK Rača futbalový klub, Černockého 2, 831 06 

Bratislava, IČO: 31769756, 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: 

 20,- Eur/hod. bez poskytnutia šatní a osvetlenia, 

- čas nájmu: pondelok až piatok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., celoročne s výnimkou 

prípadnej akcie organizovanej mestskou časťou Bratislava-Rača, alebo Základnou školou 

Tbiliská. Zmluva sa uzavrie na jeden  rok, 

- doba nájmu: do 31.03.2020. 

 

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 7/16/2019 bolo schválené. 

 

 

 

18. Informácia o výške príspevku pre ZMOS 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Členovia komisie navrhli, aby diskusia o zotrvaní v Združení prebehla 

medzi všetkými poslancami na základe pripraveného materiálu zo strany MÚ o pozitívach 

a negatívach členstva, príp. s porovnaním s podmienkami členstva v Únii miest a obcí Slovenska. 

Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

 

Stanovisko 7/17/2019: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu o výške príspevku pre ZMOS. 
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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 7/17/2019 bolo schválené. 

 

 

19. Rôzne 

Bez príspevku 

 

 

20. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

18.11.2019  


