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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 

07.06.2021 prostredníctvom videokonferencie 

 

 

Prítomní poslanci: Ing. Miloslav Jošt, Ing. Róbert Pajdlhauser, Ing. Milada Dobrotková, 

MPH, PhDr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič, Dušan Veselý 

Ospravedlnení poslanci: JUDr. Marián Vulgan 

Hostia: JUDr. Jana Bezáková, Ing. Vieroslava Štrbáková, Mgr. Karol Janík 

 

Program: 

1. Otvorenie, 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 prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 19046/2, 3, 

6, v k.ú. Rača. 

5. Návrh na zmenu nájomcu NP na Kadnárovej ul. č. 2,4 (KUMŠT PRODUCTION, s.r.o.) 

6. Návrh na prenájom NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. s r.o. 

neštátna poliklinika) 

7. Návrh na prenájom NP v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad 

hodný OZ 

8. Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s 

majetkom zvereným do správy MČ 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021 

10. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 

2023-2024 

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

12. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača 

za rok 2020 

b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020 

13. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača 

14. Informácia k riešeniu dodávky tepla do Základnej školy J.A.Komenského na Hubeného ul. 

15. Rôzne 

16. Záver 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Predseda komisie 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    
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Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

 

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

Materiál uviedla Ing. Štrbáková. Informovala, že návrh je predložený na základe správy z kontroly 

aktuálne platných VZN miestnou kontrolórkou, z dôvodu potreby jeho prepracovania ako reakcie na 

sťažnosti obyvateľov na problémy s nedodržiavaním času prevádzkovej doby, z dôvodu absencie 

riešenia prevádzky letných terás s alebo bez hudobnej produkcie ako aj v súvislosti s opatreniami  

prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, z dôvodu potreby aplikovať prijaté VZN HM SR 

týkajúce sa zákazu hazardných hier a z dôvodu vymožiteľnosti z pohľadu postihnuteľnosti sankciami. 

Ing. Pajdlhauser navrhol, aby sa v Čl. 3, ods. 1, písm. a) a l) upravila prevádzková doba na 23.00 hod. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o týchto stanoviskách: 

 

Stanovisko 4/1/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča upraviť Čl. 3, ods. 1, písm. a) návrhu Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača takto: 

- pôvodné znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 

08.00 hod. do 22.00 hod.“, 

- nové znenie: „prevádzkarne poskytujúce pohostinské služby v dňoch nedeľa až štvrtok, v čase od 08.00 

hod. do 23.00 hod.“, 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 2 0 

Stanovisko 4/1/2021 bolo schválené. 

 

Stanovisko 4/2/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča Čl. 3, ods. 1, písm. l) návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mestskej časti Bratislava-Rača upraviť tak, aby letné terasy mohli byť otvorené do 23.00 hod., ak 

sú uzatvorené, resp. mimo obytných zón. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 2 0 

Stanovisko 4/2/2021 bolo schválené. 

 

O návrhu VZN ako celku komisia nehlasovala. 
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3. Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb 

ambulantným spôsobom v MČ 

Materiál uviedla Ing. Štrbáková. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/3/2021: 

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

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača  č. .../2021, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 

a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača v predloženom znení 

s účinnosťou od 15.07.2021. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 2 0 

Stanovisko 4/3/2021 bolo schválené. 

 

 

4. Návrh na prijatie zámeru nakladania s majetkom, pozemkov registra C KN parc. č. 

19046/2, 3, 6, v k.ú. Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Janík. P. Pajdlhauser informoval členov komisie, že mestská časť aktuálne nemá 

pre daný priestor konkrétny zámer využitia (porovnateľný s Obecnou záhradou a pod). Po diskusii dal 

predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/4/2021: 

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

C KN parc. č. 19046/2, 19046/3, a 19046/6, zapísané na LV č. 1, k.ú. Rača formou obchodnej verejnej 

súťaže za týchto navrhovaných podmienok: 

- minimálna cena nájmu: 1,- EUR/m2/rok 

- doba nájmu: neurčitá, s výpovednou lehotou min. 6 mesiacov 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia bez možnosti výstavby objektov 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/4/2021 bolo schválené. 

 

 

 

5. Návrh na zmenu nájomcu NP na Kadnárovej ul. č. 2,4 (KUMŠT PRODUCTION, s.r.o.) 

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

 

Stanovisko 4/5/2021: 
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Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť postúpenie práv a povinnosti 

vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 3/2020/SMI zo dňa 29.01.2020 medzi 

Mestskou časťou Bratislava-Rača a KUMŠT PRODUCTION, s.r.o, ako nájomcom nebytového 

priestoru č. 97 o výmere 123,70 m2 nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu Kadnárova ul. č. 2, 

4, stavba so súpisným číslom 2522, zapísaná na LV č. 4659 pre k.ú. Rača z KUMŠT PRODUCTION, 

s.r.o, IČO: 47 792 302 na Občianske združenie MÚZA TEATRO, IČO: 50369831. Ostatné podmienky 

zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 2 0 

Stanovisko 4/5/2021 bolo schválené. 

 

 

6. Návrh na prenájom NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (PRO BIOS spol. 

s r.o. neštátna poliklinika) 

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

 

Stanovisko 4/6/2021: 

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

priestorov, č. m. 202 – 210 a 212 o celkovej výmere 127,55 m2 na 2. nadzemnom podlaží, v trakte A 

Zdravotného strediska 6, 831 06 Bratislava-Rača pre PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika, so 

sídlom Ružová dolina 21, Bratislava 821 09, IČO: 31 392 946, 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 pokračovania v nájme so súčasným nájomcom, ktorý má záujem dlhodobo pôsobiť v mestskej 

časti, a zachovanie kontinuity poskytovania plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti pacientom a 

návštevníkom zdravotného strediska Tbiliská 6 v oblasti rádiodiagnostiky – RTG, sonograf, 

denzitometria časti za týchto navrhovaných podmienok: 

 - cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 57,00 EUR/m2 /rok, 

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

 - výmera: spolu 127,55 m2 , 

 - doba nájmu: neurčitá, 

 - účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky, RTG parcovisko, USG, 

denzitometria 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/6/2021 bolo schválené. 

 

 

7. Návrh na prenájom NP v NKD pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, ako prípad 

hodný OZ 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 4/7/2021: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov, miestnosť o 

výmere 35,1 m2 nachádzajúca sa na 3. nadzemnom podlaží hlavnej budovy s oprávnením využívať aj 

spoločné priestory - WC na 2. a 3. nadzemnom podlaží a kuchynku na 1. nadzemnom podlaží, v 

Nemeckom kultúrnom dome, ul. Barónka 3 pre Mestskú políciu Hl. mesta SR Bratislavy, 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 týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/rok za celý predmet nájmu, 

- účel nájmu: kancelária okrskárov a preventistov Mestskej polície Hl. mesta SR Bratislava, 

- doba nájmu: neurčitá, 

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

výške 360,- EUR/rok. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/7/2021 bolo schválené. 

 

 

8. Návrh dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ 

a s majetkom zvereným do správy MČ 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/8/2021: 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Dodatku č. 1 k smernici č. 19/2020 „Zásady 

hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s majetkom zvereným do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača“ s úpravou v položkách na: 

Žiadateľ/charakter podujatia cena za 2 hodiny 
cena od 2 do 5 

hodín 

cena od 5 do 14 

hodín 

Nezisková organizácia a občianske 

združenie s pôsobnosťou v mestskej časti 

s prístupom verejnosti (max. 5 hodín) 

10 Eur 10 Eur 100 Eur 

Nezisková organizácia a občianske 

združenie s pôsobnosťou v mestskej časti / 

uzavretá spoločnosť 

10 Eur 25 Eur 100 Eur 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/8/2021 bolo schválené. 

 

 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021 
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Materiál uviedol Ing. Semanco. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/9/2021: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2021 v predloženom znení. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/9/2021 bolo schválené. 

 

 

10. Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a 

obdobie 2023-2024 

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

 

Stanovisko 4/10/2021: 

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

harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024 v 

predloženom znení. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/10/2021 bolo schválené. 

 

 

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

Materiál predstavil Ing. Semanco. Členovia komisie požiadali, aby boli informácie o pripravovaných 

projektových dokumentáciách a s tým súvisiace využitie prostriedkov konzultované aj so stavebnou, 

príp. aj s finančnou komisiou. Kontrolórka MČ prisľúbila zahrnúť kontrolu obstarávania projektových 

dokumentácií do plánu svojej činnosti. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/11/2021: 

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

rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 17.632.573,- Eur a výška výdavkov rozpočtu 

je 17.632.573,- Eur. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    
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Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 4/11/2021 bolo schválené. 

 

 

12. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 

a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača 

za rok 2020 

b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2020 

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

 

Stanovisko 4/12/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača  

a) zobrať na vedomie Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2020 

b) zobrať na vedomie Správu nezávislého audítora z overovania riadnej účtovnej závierky 

k 31.12.2020 mestskej časti Bratislava-Rača 

c) schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020 bez 

výhrad 

1. schváliť prebytok z bežného a kapitálového hospodárenia vo výške 1.509.045,94 Eur zistený 

podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa 

upravuje o nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 419.020,26 Eur na upravený prebytok 

1.090.025,68 Eur, 

2. záporný zostatok z finančných operácií vo výške 957.872,54 Eur zistený podľa §10 ods. 3 písm. 

c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančné vysporiadať  prebytkom 

bežného a kapitálového hospodárenia. 

3. schváliť prerozdelenie konečného prebytku hospodárenia v sume 132.153,14 Eur stanoveného 

podľa bodov 1 a 2 nasledovne: 

3.1. do rezervného fondu vo výške 105.275,09 Eur; 

3.2. do fondu rozvoje Rače v sume 26.878,05 Eur. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/12/2021 bolo schválené. 

 

13. Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych komisií MZ MČ Bratislava-Rača 

Materiál bol predložený ako poslanecký návrh JUDr. Vulgana. Členovia diskutovali o tom, že 30 minút 

je dlhá doba na čakanie na členov komisie a preferovali by 15 minút. Stotožnili sa návrhom, že nemá 

byť povinnosťou predsedu komisie po uvedenej dobe automaticky ukončiť zasadnutie, ale je na jeho 

rozhodnutí, či zasadnutie ukončiť alebo nie. Členovia komisie sa nestotožnili s návrhom na zmenu 

názvov odborných komisií. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/13/2021: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie Návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku stálych 

komisií MZ MČ Bratislava-Rača. 
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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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/13/2021 bolo schválené. 

 

 

14. Informácia k riešeniu dodávky tepla do Základnej školy J.A.Komenského na Hubeného 

ul. 

Materiál predstavil Ing. Pajdlhauser. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 4/14/2021: 

Komisia finančná a majetková berie na vedomie informáciu k riešeniu dodávky tepla do Základnej školy 

J.A.Komenského na Hubeného ul.. 

 

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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 4/14/2021 bolo schválené. 

 

 

15. Rôzne 

Bez príspevku. 

 

16. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

09.06.2021  


