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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 

16.09.2020 prostredníctvom videokonferencie 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, JUDr. Marián Vulgan (body 3 až 13), Ing. Róbert 

Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, MPH, Mgr. Ján Polakovič 

(okrem bodov 10 až 12) 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič (body 1 až 7), Dušan Veselý 

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

 

Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o  poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, 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 (Račiansky muzeálny spolok). 

4. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 475/2 v k.ú. 

Rača 

5. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti Bratislava-

Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 

17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania 

pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v užívaní Železníc Slovenskej republiky 

6. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, 

pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov 

vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského 

samosprávneho kraja na účely zámeny nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského 

samosprávneho kraja 

7. Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, obchodnou 

verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, 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. Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta SR Bratislavy v správe Mestskej 

časti Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so súpisným č. 6822, postavenej na 

pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, 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 

10. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 pozemku registra 

C KN parc. č. 17115/924 – „záhrady Staviteľská ul.“ v k.ú. Rača 

11. Návrh na odpustenie dlhu nájomcu nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - Ing. Miroslav 

Pechar – M P REKLAMA 

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

13. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2020 

14. Rôzne 

15. Záver 
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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    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o  poskytovaní jednorazového finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa 

Materiál uviedol Ing. Semanco. Materiál bol prerokovaný na Komisii sociálnej a bytovej dňa 

09.09.2020 s pripomienkami. JUDr. Bezáková uviedla, že niektoré pripomienkami neboli asi 

nedopatrením zapracované. Pripomienky budú zapracované do materiálov na rokovanie Miestnej rady 

MZ MČ Bratislava-Rača. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/1/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytnutí jednorazového 

finančného príspevku pri narodení dieťa s pripomienkami. 

 

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:  5 1 0 

Stanovisko 5/1/2020 bolo schválené. 

 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove kúrie na Nám. A. Hlinku 3, 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 (Račiansky muzeálny spolok) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Na komisii školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva, ktorá sa konala dňa 08.09.2020 bol tento návrh na prenájom prerokovaný, pričom 

členovia komisie sa zhodli na tom, že trvalé užívanie zasadačky ako aj trvalé uloženie tabúľ v 

zasadačke nemá byť zahrnuté v nájomnej zmluve. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 5/2/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových 

priestorov č. m. 112, 113 a 114 o celkovej výmere 40 m2 nachádzajúcich sa na 1. poschodí budovy 

Koloničovej kúrie na Nám. A. Hlinku 3 v Bratislave–Rači, pre Račiansky muzeálny spolok, 

Mudrochova 3, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 52015955 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 sprístupňovania zbierok Račianskeho múzea s galériou za týchto podmienok: 

- cena nájmu:  12,- EUR /rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- doba nájmu: neurčitá. 



3/8 

Súčasťou nájmu je možnosť využívania zasadačky na 1. poschodí na organizovanie príležitostných 

aktivít Račianskeho muzeálneho spolku, ale bez stálej expozície. 

 

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 5/2/2020 bolo schválené. 

 

4. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom – časť pozemku registra C KN parc. č. 

475/2 v k.ú. Rača 

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

 

Stanovisko 5/3/2020: 
Komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj alebo výmenu 

časti pozemku registra C KN parc. č. 475/2 o výmere 155 m2, zapísaného na LV č. 5761 v k.ú. Rača. 

 

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 5/3/2020 bolo schválené. 

 

5. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľností zverených do správy Mestskej časti 

Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 17194, 17200, 17201, 17202, 

17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137, 17127/1 v k. ú. Rača, z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v 

užívaní Železníc Slovenskej republiky 

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

 

Stanovisko 5/4/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača súhlasiť s vrátením nehnuteľností 

zverených do správy mestskej časti Bratislava-Rača, pozemkov registra E KN parc. č. 17188, 17189, 

17194, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17145, 17144, 17141, 17140, 17137 a 17127/1 do 

priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy, z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov 

Hlavného mesta SR Bratislavy a pozemkov v správe Železníc Slovenskej republiky za podmienky, že 

súčasťou zámeny budú pozemky na území mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré mestská časť 

potrebuje na účely zosúladenia vlastníctva stavby /kultúrne stredisko Impulz a okolie/ a pozemku 

zastavaného stavbou, register C KN parc. č. 4760/20 o výmere 349 m2, bez založeného LV, pod 

stavbou kultúrneho strediska Impulz, stavba súp. č. 7637 zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Rača, vrátane 

časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4760/3, bez založeného LV o výmere cca. 3 141 m2, cez ktorý 

je prístup k stavbe a zázemie stavby, vrátane basketbalového ihriska, v registri „E“ KN ako časť 

pozemku parc. č. 4678/1 o výmere cca. 1526 m2, pozemok parc. č. 4758/3 o výmere 387 m2, 

pozemok parc. č. 4759/3 o výmere 352 m2 a častí pozemkov parc. č. 4760/3 o výmere 476 m2, parc. č. 
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4761/2 o výmere 85 m2, parc. č. 4762/1 o výmere 9 m2, parc. č. 4765 o výmere 306 m2, všetky 

zapísané na LV č. 11144, v k.ú. Rača v správe ŽSR. 

 

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:  6 1 0 

Stanovisko 5/4/2020 bolo schválené. 

 

6. Návrh na udelenie súhlasu k vráteniu nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti 

Bratislava-Rača, pozemku registra E KN parc. č. 17554 v k. ú. Rača, z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod 

stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského samosprávneho kraja na účely zámeny 

nehnuteľností Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja 

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

 

Stanovisko 5/5/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača: 

a) súhlasiť s vrátením nehnuteľnosti zverenej do správy Mestskej časti Bratislava-Rača, pozemku 

registra E KN parc. č. 17554 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy, z dôvodu 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami 

v areáli SOŠ Hlinícka ul. č. 1, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, za účelom zámeny 

pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní 

Bratislavského samosprávneho kraja; 

b) vydať súhlasné stanovisko k zámene pozemkov registra C KN parc. č. 1507/6, 1533/3, 422/1, 

422/15, 2850/45, 2850/46, 2850/47, 2850/51, 2850/53 a pozemkov registra E KN parc. č. 17554, 

17555, 17557 a častí „B“ pozemkov parc. č. 17550, 17551, mimo koridoru umiestnenia navrhovanej 

dopravnej stavby s mimoúrovňovou križovatkou, ktorá je zaradená do zoznamu verejnoprospešných 

stavieb pod č. D8 – „Prestavba Bojnickej ulice v úseku Rožňavská – Vajnorská vrátane 

mimoúrovňovej križovatky s Ivanskou cestou a výstavba v úseku Vajnorská – tunel pod Karpatami – 

Lamačská“ (vonkajší dopravný polokruh), z dôvodu majetkoprávneho usporiadania pozemkov vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pod stavbami vo vlastníctve a v užívaní Bratislavského 

samosprávneho kraja. Komisia zároveň neodporúča zámenu časti „A“ pozemkov parc. č. 17550, 

17551 a pozemku registra E KN parc. č. 17547, nachádzajúce sa v koridore uvedenej dopravnej 

stavby. 

 

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 5/5/2020 bolo schválené. 
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7. Návrh na odpredaj pozemkov registra C KN parc. č. 6154/9, 6189/1, 6192/8 v k.ú. Rača, 

obchodnou verejnou súťažou v súlade s §9a ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Členovia komisie sa zhodli na navýšení požadovanej zábezpeky vo výške 

10% z minimálnej predajnej ceny. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/6/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača odpredaj pozemkov registra C KN 

parc. č. 6154/9, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 110 m2, parc. č. 6189/1, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m2 a parc. č. 6192/8, druh pozemku orná pôda o výmere 

4509 m2, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. Rača formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s §9a ods. 1 

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

- minimálna predajná cena: 150 000,- EUR, 

- lehota na predkladanie ponúk: 20 dní od dátumu vyhlásenia, 

- zloženie zábezpeky vo výške 15 000,- 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 5/6/2020 bolo schválené. 

 

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

hospodárstva Mestskej časti Bratislava-Rača o kotolnu v základnej škole Plickova ul. č. 9, 

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. Členovia komisie odporučili detailnejšiu analýzu spôsobu, akým majú 

byť vysporiadané zostatkové ceny investícií po ukončení platnosti zmluvy s Račianskou teplárenskou, 

čo by malo byť v r. 2024. Toto vysporiadanie by malo byť nastavené tak, aby neblokovalo prípadnú 

zmenu prevádzkovateľa v r. 2024 a nevytváralo monopolné postavenie. 

 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/7/2020: 
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 

budove základnej školy Plickova 9 v Bratislave-Rači 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 5/7/2020 bolo schválené. 
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9. Návrh na vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta SR Bratislavy v 

správe Mestskej časti Bratislava-Rača, na pozemkoch parc. č. 733, 734 a na stavbe so 

súpisným č. 6822, postavenej na pozemku parc. č. 733 na Detvianskej ul. č. 15, 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 uviedol Mgr. Janík. Predseda komisie upozornil členov komisie, že sa jedná o jeho 

rodičovský dom a žiadosť o prinavrátenie podielu pôvodným vlastníkom (teta a strýko predsedu 

komisie), ktorým bol majetok znárodnený, pričom reštitúcia bola neúspešná z dôvodu banálneho 

administratívneho pochybenia. 

 

Predseda komisie sa z dôvodu konfliktu záujmov hlasovania nezúčastnil. Po diskusii dal podpredseda 

komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/8/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod spoluvlastníckeho 

podielu patriaceho Hlavnému mestu SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, 

SR o veľkosti 2/8 z celku k pozemku registra C KN parc. č. 733 o výmere 451 m2, a pozemku parc. č. 

734 o výmere 336 m2, vrátane spoluvlastníckeho podielu na stavbe súpisné č. 6822 postavenej na 

pozemku parc. č. 733, všetky zapísané na LV č. 518 v k.ú. Rača, a to za celkovú kúpnu cenu 500,- 

EUR, v prospech pôvodných spoluvlastníkov, resp. ich právnych nástupcov, menovite: 

1. V.F. r. J., nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxx, 

2. H.J. r. Š., nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxx 

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 majetkoprávneho vysporiadania uvedenej 

nehnuteľnosti vo vzťahu k pôvodným vlastníkom, ktorým bolo spoluvlastnícke právo štátom odňaté. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

JUDr. Marián Vulgan podpredseda, 

poslanec 

   

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Mgr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  3 2 0 

Stanovisko 5/8/2020 bolo schválené. 

 

10. Návrh na zmenu nájomcu pozemku registra C KN parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 

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

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

 

Stanovisko 5/9/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu nájomcu pozemku 

parc. č. 17115/934 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 z pôvodného nájomcu M.W., bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxx na nových nájomcov O.S., bytom xxxxxxxxxxxxxxxx a M.H., bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxx, 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 za účelom záhradkárstva a rekreácie za 

týchto navrhovaných podmienok: 

 - cenu nájmu 0,50 EUR/m2/rok, 

- doba nájmu určitá do 31.07.2022, 

- účel nájmu záhradkárstvo a rekreácia. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda    

JUDr. Marián Vulgan poslanec    
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Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/9/2020 bolo schválené. 

 

11. Návrh na odpustenie dlhu nájomcu nebytových priestorov v dome služieb Dopravná 57 - 

Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA 

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

 

Stanovisko 5/10/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpustenie dlhu 

(nájomného) pre Ing. Miroslav Pechar – M P REKLAMA, 831 06 Bratislava-Rača, Gelnická 7606/24, 

IČO: 37152637 vo výške 1 mesačného nájomného, t.j. 224,42 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/10/2020 bolo schválené. 

 

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

Materiál uviedol Ing. Semanco. Upozornil na úpravu predloženého materiálu o: 

- navýšenie bežných výdavkov na opravu - havarijný stav rozvodov tepla na Kubačovej (prvok 3.5.8.) 

o 12.500,- Eur, 

- navýšenie bežných výdavkov na opravu - havarijný stav kanalizácie v MŠ Tbiliská (podprogram 

8.2.) o 6.200,- Eur, 

- navýšenie bežných výdavkov na pripojovací poplatok na vyhradenie kapacity v sieti VN na ZŠ 

Plickova (podprogram 8.3.) o 27.658,- Eur podľa §36 ods. (2) zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 („Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 

2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“), 

- navýšenie príjmov o uvedené sumy - čerpanie rezervného fondu. 

 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/11/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na úpravu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 

15.252.801,- Eur a výška výdavkov rozpočtu je 15.252.801,- 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 5/11/2020 bolo schválené. 
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13. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2020 

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

 

Stanovisko 5/12/2020: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o 

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2020 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 5/12/2020 bolo schválené. 

 

14. Rôzne 

Bez príspevku. 

 

15. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

16.09.2020  


