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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 

15.03.2021 prostredníctvom videokonferencie 

 

 

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

Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič, Dušan Veselý 

Hostia: JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Karol Janík, Mgr. Angelika Bezděková, p. 

Solmosyová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

3. Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega) 

4. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.) 

5. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana 

Garaiová) 

6. Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1 ako prípad 

hodný OZ (Florabel) 

7. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P 

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

k 31.12.2020 

9. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

10. Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková 

dolina 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Navrhol, aby bod programu č. 6 bol prerokovaný ako bod 3. Predseda komisie dal hlasovať o tomto 

upravenom programe: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 

platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

3. Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1 ako prípad 

hodný OZ (Florabel) 

4. Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega) 

5. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.) 

6. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. Jana 

Garaiová) 

7. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P 
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8. Informácia o vykonanej fyzickej a dokladovej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov 

k 31.12.2020 

9. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

10. Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, Knižková 

dolina 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Upravený program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

Materiál uviedla Mgr. Angelika Bezděková. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 2/1/2021: 

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

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 z .............. ktorým a mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2021. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/1/2021 bolo schválené. 

 

3. Návrh na prenájom častí pozemkov registra E KN parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1 ako 

prípad hodný OZ (Florabel) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Predseda komisie dal slovo p. Solmosyovej, ktorá informovala o súčasnom 

stave vybavovanie žiadosti o prenájom a dodatočné stavebné povolenie s magistrátom, resp. SÚ MČ 

s tým, že všetky potrebné dokumenty sú v súčasnosti v štádiu vybavovania a riešenia. 

Komisia následne konštatovala, že túto žiadosť neodporučí posunúť do MR a následne MZ, a to aj 

z dôvodu, že vyššie uvedený proces ešte nie ukončený. Následne dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 2/2/2021: 

Komisia finančná a majetková žiada MČ o zabezpečenie nasledovných krokov: 
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- vyžadovať vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu, a to 

2 roky dozadu - do podpisu kúpnej zmluvy medzi FO a spol. FLORABEL s. r. o. od FO a od podpisu 

uvedenej kúpnej zmluvy po súčasnosť od spol. FLORABEL s. r. o., 

- koordinovaný postup ohľadom prenájmu s magistrátom, 

- o predloženie informácie zo stavebného úradu, aké stavebné možnosti by nájomcovi umožňovala 

prípadná nájomná zmluva a aké regulačné možnosti je možné zakomponovať do nájomnej zmluvy. 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/2/2021 bolo schválené. 

 

4. Návrh na prenájom NP na Dopravnej ul. č. 57 ako prípad hodný OZ (Mgr. Marek Tunega) 

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

 

Stanovisko 2/3/2021: 

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

priestorov o výmere 32,28 m2, s podielom na spoločných priestoroch o výmere 7,2 m2, spolu 39,48 m2, 

nachádzajúcich sa v zadnom trakte budovy na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava pre Mgr. Marek 

Tunega, 96001 Zvolen, Svätoplukova 7763/8, IČO: 50087983, 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 uzatvorenia zmluvy o nájme so súčasným nájomcom, ktorý užíva predmet nájmu na účely 

výroby kožených a kožušinových výrobkov, výroby obuvi a komponentov obuvi s výnimkou 

ortopedickej obuvi a podpory malého a stredného podnikania v miestnej komunite za týchto 

navrhovaných podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 33,- EUR/m2/rok 

-  cena nájmu spoločných priestorov: vo výške 23,- EUR/m2/rok 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

-  výmera: spolu 39,48 m2  

-  doba nájmu: neurčitá 

-  účel nájmu: výroba kožených a kožušinových výrobkov, výroba obuvi a komponentov obuvi s 

výnimkou ortopedickej obuvi 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/3/2021 bolo schválené. 

 

5. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (Date 22 s. r. o.) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. P. Polakovič informoval členov komisie o svojom konflikte záujmov. Po 

diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 2/4/2021: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie predĺženie zmluvy spoločnosťou Date 22 s. r. o., so 

sídlom Žitná 18, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 50 251 279. 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 1 0 

Stanovisko 2/4/2021 bolo schválené. 

 

6. Návrh na zmenu právnej formy nájomcu v ZS Tbiliská ako prípad hodný OZ (MUDr. 

Jana Garaiová) 

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

 

Stanovisko 2/5/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť postúpenie práv a povinnosti 

vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2021/SMI zo dňa 16.2.2021 medzi MČ 

Bratislava-Rača a MUDr. Jana Garaiovou ako nájomcom nebytových priestorov na 2. nadzemnom 

podlaží Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 o celkovej podlahovej výmere 58,62 m2, z MUDr. 

Jana Garaiová na Jagamed, s.r.o., Hrušková 7645/24, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 

293 835, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu poskytovania zdravotnej 

starostlivosti – prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancie všeobecného lekára. 

Ostatné podmienky zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/5/2021 bolo schválené. 

 

7. Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 335/09/02/21/P 

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

 

Stanovisko 2/6/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zmenu uznesenia č. UZN 

335/09/02/21/P v znení: 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného 

(v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie „sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie (október 

– december 2020) tým žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ v zmysle prijímaných opatrení zo 

strany štátu.“ 

 

takto: 
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„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 50% z nájomného 

(v zmysle zákona č. 349/2020 Z. z.) za obdobie „sťaženého užívania“ počas 2. vlny pandémie tým 

žiadateľom, ktorí mali „sťažené užívanie“ v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu.“ 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/6/2021 bolo schválené. 

 

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

záväzkov k 31.12.2020 

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

 

Stanovisko 2/7/2021: 

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 

31.12.2020. 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/7/2021 bolo schválené. 

 

9. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

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

 

Stanovisko 2/8/2021: 

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

rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 17.424.926,- Eur a výška výdavkov rozpočtu 

je 17.424.926,- 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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/8/2021 bolo schválené. 
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10. Návrh na prijatie zámeru prevzatia do užívania časti areálu Letného kúpaliska Rača, 

Knižková dolina 

Materiál prezentoval JUDr. Vulgan. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 2/9/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zámer prevzatia do užívania 

časti areálu Kúpaliska Rača - Parku od STARZ a poveriť starostu MČ Bratislava – Rača, Mgr. Michala 

Drotována, na začatie rokovaní so STARZ. Cieľom rokovaní je dohodnúť možnosti a podmienky 

využitia časti areálu Kúpaliska Rača - Parku na zmluvnej báze so STARZ a príprava zmluvnej 

dokumentácie. 

Navrhované podmienky:  

• doba užívania 

 - určitá na dobu min. 10-15 rokov 

 - s opciou predĺženia/obnovenia 

• cena užívania 

 - bezodplatne, resp.  

 - 1,- EUR/m2/rok s podmienkou prefinancovania finančných prostriedkov do zveľadenia areálu 

 Kúpaliska Rača, 

• účel nájmu 

 - vytvorenie priestoru pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti, 

 zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravého spôsobu života najmä obyvateľov Rače, 

• iné podmienky:  

 - právo MČ Bratislava - Rača  

  - umiestňovať hracie a športové prvky,  

  - vybudovať  volejbalové ihrisko,  

  - sprístupniť Park verejnosti,  

  - využívať Park aj na aktivity v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí  

  organizovaných MČ Bratislava – Rača, prípadne iných PO/FO 

 

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    

PhDr.. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  7 0 0 

Stanovisko 2/9/2021 bolo schválené. 

 

11. Rôzne 

Bez príspevku 

 

12. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

15.03.2021  


