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

 
 

 

 

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

16.03.2020 prostredníctvom videokonferencie 

 

 

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

Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič 

Neprítomní neposlanci: Dušan Veselý 

Hostia: Mgr. Michal Drotován, JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Karol Janík, Ing. 

Eva Kubincová 

 

Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a 

Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na 

LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh 

stavby - iná budova 

3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na Peknej ceste 5 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  – Klub historických vozidiel Rača o.z. 

4. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome Pekná cesta č. 3 - 5, 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 rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o dlhodobom prenájme tepelného hospodárstva Mestskej 

časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 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 – DIVADLO ENDORFÍN 

7. Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 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 - lokalita Žabí majer 

8. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN 

parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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 

9. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 

31.12.2019 

10. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 

stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača 

11. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj 

12. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych 

daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019 

13. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia 

15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí 

16. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva 

17. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry 

18. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu 

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 navrhol na základe žiadosti starostu o zaradenie bodu 13 ako bod 2. Predseda komisie dal hlasovať 

o tomto pozmenenom programe. 

Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

3. Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu Peknej cesty a 

Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorý je zapísaný na 

LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh 

stavby - iná budova 

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na Peknej ceste 5 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  – Klub historických vozidiel Rača o.z. 

5. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome Pekná cesta č. 3 - 5, 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 

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

časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice na Detvianskej ul. č. 12 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 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 – DIVADLO ENDORFÍN 

8. Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 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 - lokalita Žabí majer 

9. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku registra C KN 

parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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 

10. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov k 

31.12.2019 

11. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 

stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača 

12. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom 

poplatku za rozvoj 

13. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych 

daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019 

14. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť životného prostredia 

15. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť sociálnych vecí 

16. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť školstva 

17. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť kultúry 

18. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. - oblasť športu 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

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    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Pozmenený program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

Na začiatku starosta požiadal o navýšenie bežných výdavkov o 50.000 Eur v podprograme 5.5. Civilná 

ochrana z dôvodu potreby zabezpečenia prostriedkov v krízovej situácii (Korana vírus), a to krytím 

v na strane príjmov v navýšení dane z nehnuteľností. Členovia komisie sa s týmto návrhom stotožnili. 
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O ďalších úpravách informoval Ing. Semanco. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 2/1/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu 

na rok 2020 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 15.157.057,- Eur a výška výdavkov 

rozpočtu je 15.157.057,- 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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/1/2020 bolo schválené. 

 

3. Návrh na schválenie predĺženia nájmu priestorov objektu  nachádzajúceho sa na rohu 

Peknej cesty a Cyprichovej ulice v Bratislave, č. súpisné 9804,  reg. „C“ KN parc. číslo 

17323/2, ktorý je zapísaný na LV č. 65 – čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava 

III, katastrálnym odborom ako druh stavby - iná budova 

Informáciu podal starosta. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/2/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie nájmu 

nehnuteľného majetku – stavby nachádzajúcej sa na rohu Peknej cesty a Cyprichovej ulice v 

Bratislave, číslo súpisné 9804, reg. „C“ KN parc. číslo 17323/2, ktorá je zapísaná na LV č. 65 – 

čiastočný, vedenom Okresným úradom Bratislava III, katastrálnym odborom ako druh stavby – iná 

budova, o celkovej výmere 155,09 m² doterajšiemu nájomcovi firme SWEETREE s.r.o., so sídlom 

Michalská 7, 811 01  Bratislava, IČO: 44 558 139, zastúpenej konateľkou Rosamaria Peluffo (ďalej 

spoločnosť) 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 o 1 rok za cenu 26,- Eur/m²/rok. 

 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/2/2020 bolo schválené. 

 

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v bytovom dome na Peknej ceste 5 ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  – Klub historických vozidiel Rača o.z. 

Materiál uviedla Ing. Kubincová. Predseda komisie uviedol, že tento bod 4 súvisí s nasledujúcim 

bodom 5 programu, keďže ide o ten istý priestor  a stanovisko bude prijaté v bode 5. Členovia komisie 

odporučili predať predmetné priestory formou verejnej obchodnej súťaže a v prípade, že odpredaj 

nebude úspešný, prenajať záujemcom z Klubu historických vozidiel. 

 

5. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome Pekná cesta č. 3 - 5, 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 
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Materiál uviedol Mgr. Janík. Predseda komisie uviedol, že tento bod 5 súvisí s predchádzajúcim 

bodom 4 programu. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/3/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj nebytového 

priestoru č. 903 o výmere 129,24 m2, v bytovom dome na Peknej ceste 3,5, vchod Pekná cesta 5, 

stavba so súpisným číslom 2453, zapísaná na LV č. 5288, postavená na pozemkoch registra C KN 

parc. č. 17366/5 - bez založeného LV (v registri E KN ako časť pozemku parc. č. 17364, zapísaný na 

LV č. 11766) a parc. č. 17366/15, 17365/43, zapísaných na LV č. 4134, všetky v k.ú. Rača, vedené 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za  navrhovaných podmienok: 

- minimálna predajná cena stanovená ZP, t.j. 41.400,- Eur. 

V prípade, že VOS nebude úspešná, komisia odporúča prenajať uvedené priestory žiadateľovi podľa 

bodu 4 (Klub historických vozidiel Rača, Rostovská 9473/28, 831 06 Bratislava, IČO: 52097889) na 

dobu neurčitú. 

 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/3/2020 bolo schválené. 

 

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

hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolňu v objekte bývalej hasičskej zbrojnice 

na Detvianskej ul. č. 12 

Materiál uviedol Mgr. Janík a k materiálu sa vyjadril Ing. Pajdlhauser. Predseda komisie požiadal 

doplniť materiál o informáciu o spôsobe vysporiadania v prípade ukončenia zmluvy. Po diskusii dal 

predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/4/2020: 
Komisia finančná a majetková 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., Hečkova 5, 831 05 Bratislava, IČO: 35 86 781 o kotolňu v 

hasičskej zbrojnici na Detvianskej ul. č. 12 za účelom jej rekonštrukcie. 

 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/4/2020 bolo schválené. 

 

7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, 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 – DIVADLO ENDORFÍN 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 2/5/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových 

priestorov o výmere 83,93 m
2
 v dome služieb na Dopravnej ulici č. 57, 831 06 Bratislava-Rača pre 

občianske združenie DIVADLO ENDORFÍN, so sídlom Dorastenecká 9956/11, 831 07 Bratislava-

Vajnory, IČO: 51117819, 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 účelom využívania priestorov 

na skúšky predstavení divadla a skladovania kulís a kostýmov za týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,00 Eur/m
2
/rok, 

- úhrada nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- výmera: 83,93 m
2
, 

- doba nájmu: na dobu neurčitú. 

 

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    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 2/5/2020 bolo schválené. 

 

8. Návrh na prevod pozemku registra C KN parc. č. 17115/659 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 - lokalita Žabí majer 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Členovia komisie nesúhlasili s odpredajom a navrhli po diskusii súhlasiť 

s prenájmom uvedeného pozemku. P. Pajdlhauser v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že 

predmetný pozemok je s ohľadom na špecifické odčlenenie možno rezervou na nejakú inžiniersku 

stavbu, pričom odpredajom pozemku by sa mohla skomplikovať jej výstavba. Po diskusii dal predseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/6/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemku registra 

C KN parc. č. 17115/659 o výmere 20 m2, zapísaný na LV č. 1 v k.ú. Rača pre Janu Polívkovú, bytom 

Kadnárova 13, 831 05 Bratislava za týchto podmienok: 

- doba nájmu: na dobu neurčitú, 

- cena nájmu: 2,00 Eur/m
2
/rok, 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu spätne za 2 

roky. 

 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/6/2020 bolo schválené. 

 

9. Návrh na prenájom pozemku registra C KN parc. č. 17115/931 a podielu 1/24 pozemku 

registra C KN parc. č. 17115/924 v záhradkárskej oblasti Staviteľská, 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 uviedol Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 2/7/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom pozemku registra 

C KN parc. č. 17115/931 a podielu o veľkosti 1/24 na pozemku registra C KN parc. č. 17115/924, 

zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Rača v prospech užívateľky Jarmily Ádiovej, Bratislava-Rača, 831 06, 

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 vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k ich 

užívaniu, za týchto navrhovaných podmienok: 

- cenu nájmu: 0,50 Eur/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. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/7/2020 bolo schválené. 

 

10. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a 

záväzkov k 31.12.2019 

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

 

Stanovisko 2/8/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o 

vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov  

k 31.12.2019 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/8/2020 bolo schválené. 

 

11. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ Bratislava-Rača 

Materiál uviedol Ing. Semanco. P. Dobrotková informovala členov komisie, že predmetný materiál bol 

odsúhlasený sociálnou komisiou a prihovorila sa za jeho prijatie. Po diskusii dal predseda komisie 

hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/9/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN MČ Bratislava-

Rača č. .../2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov MČ 

Bratislava-Rača predloženom znení. 

 
Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za Zdržal sa Hlasoval proti 
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hlasovania 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/9/2020 bolo schválené. 

 

12. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o 

miestnom poplatku za rozvoj 

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

 

Stanovisko 2/10/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN MČ Bratislava-

Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/10/2020 bolo schválené. 

 

13. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o 

miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 a VZN č. 4/2019 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Predmetným návrhom sa bude prideľovanie miest na predajné stánky 

počas hodov a vinobrania riešiť formou nájomnej zmluvy, čo umožní väčšiu flexibilitu s ohľadom 

napr. na požiadavky, ktoré môže mestská časť vyžadovať od predajcov. Členovia komisie toto 

zdôvodnenie prijali a podporili, avšak predseda komisie upozornil, že určenie cien tak bude 

v kompetencii vedenia úradu (túto skutočnosť je potrebné ďalej sledovať a prípadne v budúcnosti 

upraviť). Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/11/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN MČ Bratislava-

Rača č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v znení VZN č. 2/2018 

a VZN č. 4/2019 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/11/2020 bolo schválené. 
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Spoločne body 14. - 18. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v z.n.p. 

 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy hlasovala per rollam. 

Komisia sociálna a bytová hlasovala per rollam. 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva do zasadnutia komisie 

finančnej a majetkovej nehlasovala. 

Po diskusii sa členovia komisie zhodli, že MR by mala odporučiť predložiť na zasadnutie MZ iba 

schvaľovanie dotácií zo sociálnej oblasti a schvaľovanie dotácií z ostatných presunúť na ďalšie 

zasadnutie MZ. Tento návrh vyplýva predovšetkým z aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu 

a z toho, že je potrebné prehodnotiť dotácie na podujatia, pri ktorých je riziko, že sa nebudú môcť 

uskutočniť, ako aj z toho, že s ohľadom na predpokladaný pokles výkonu ekonomiky je možné 

predpokladať výpadok rozpočtových príjmov, a teda je na mieste určitá miera opatrnosti pri 

vynakladaní finančných prostriedkov. 

Predseda komisie dal hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/12/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácií za 

sociálnu oblasť nasledovne: 

 

Žiadateľ Výška poskytnutej 

dotácie 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 500,- € 

OZ Stopa Slovensko 600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany 800,- € 

Slovenský zväz invalidov, OZ 800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 330,- € 

OZ Svätého Jozefa 600,- € 

OZ Vagus 700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača 1.100,- € 

Mládež ulice, OZ 1.000,- € 

OZ Odyseus 1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o. 2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o. 2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o. 500,- € 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, OZ, registrovaný 

sociálny podnik 

0,- € 

 
Komisia finančná a majetková zároveň odporúča MZ MČ Bratislava-Rača rokovať o ostatných 

dotáciách až na ďalšom zasadnutí (v máji 2020). 
 

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    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 2/12/2020 bolo schválené. 

 

19. Rôzne 

Bez príspevku. 
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20. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

16.03.2020  


