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Mestská časť Bratislava-Rača 

 

Zápisnica č. 17/2021 

z rokovania Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva 

zo dňa 08.06.2021 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – videokonferencia cez MS Teams 

 

Prítomní poslanci: PhDr. Ján Polakovič, Ing. Róbert Pajdlhauser, doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Monika Luknárová, Dominik Vrba, JUDr. Marián Vulgan, JUDr. 

Juraj Madzin 

 

Prítomní neposlanci – odborníci: PhDr. Jana Maniková, Ing. Michal Krištofič, doc., CSc., Ing. 

Ľubomír Prekop, PhD. 

 

Ospravedlnení neposlanci: Mgr. Mário Khandl 

 

Prizvaní: Mgr. Marek Porvazník, Ing. Vieroslava Štrbáková 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ 

3. Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom v MČ 

4. Návrh na úpravu Zásad hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s 

majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača,  

5. Návrh na zmenu názvu stálej Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

Komisia finančná, majetková a pre podporu podnikania 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu vinohradníctva 

6. Informácia o športových podujatiach – ústna informácia 

7. Informácia o kultúrno-spoločenských podujatiach jún - MDD, otvorenie kultúrneho 

a športového leta – písomná informácia 

8. Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí – písomná informácia 

9. Rôzne 

10. Záver 
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K bodu 1 

Otvorenie a schválenie programu 

 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Luknárová zo zdravotných dôvodov ospravedlnila svoju 

neúčasť na rokovaní komisie a svojím zastupovaním poverila člena komisie Ing. Róberta 

Pajdlhausera. Zatupujúci predseda privítal členov komisie a skonštatoval, že sa na rokovaní 

Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, dňa 8.6.2021 

o 15.00 h opätovne ani v tomto náhradnom termíne nezišiel/nepripojil dostatočný počet členov 

komisie. Na základe Rokovacieho poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača Čl. 5 

Uznášanie komisie, ukončil rokovanie komisie po uplynutí stanovenej lehoty. Skonštatoval, že 

komisia nie je uznášaniaschopná, z toho dôvodu neprijala žiadne uznesenie ani stanovisko 

k materiálom v programe rokovania komisie. Materiál bude zaradený na rokovanie Rady 

miestneho zastupiteľstva bez stanoviska komisie. Nakoľko komisia nebola dvakrát po sebe 

uznášania schopná, zastupujúci predseda navrhol zvolať mandátovú komisiu za účasti predsedov 

komisií. Témou stretnutia bude riešenie opakovaných neuznášania schopností komisií. 

Zastupujúci predseda nezvolá zasadnutie komisie v druhom náhradnom termíne pred konaním 

Rady miestneho zastupiteľstva, dňa 22.6.2021.    

 

 

 

 

 

 

Zastupujúci predseda:    Ing. Róbert Pajdlhauser v.z. 

Zapísala:      Dana Ölvecká v.r. 


