
1/6 

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

 
 

 
 

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

13.09.2021 v zasadacej miestnosti Obecného domu na Alstrovej 249 

 

 

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

Ing. Milada Dobrotková, MPH, PhDr. Ján Polakovič 

Prítomní neposlanci:  Dušan Veselý 

Ospravedlnení neposlanci: Ing. Radoslav Šimonič 

Hostia: JUDr. Jana Bezáková, Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD., Mgr. Karol Janík 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ 

(Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava) 

4. Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion s. 

r. o.) 

5. Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS s.r.o.) 

6. Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS DENTAL, s. 

r. o.) 

7. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. Rača, 

zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o veľkosti 

1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. 

8. Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, k.ú. 

Rača, zapísaných na LV č. 447, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 

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

11. Rôzne 

12. 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    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 
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2. Návrh VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

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

 

Stanovisko 5/1/2021: 

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

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v predloženom znení s účinnosťou od 1. 

januára 2022. 

 

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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 0 

Stanovisko 5/1/2021 bolo schválené. 

 

 

3. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ 

(Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Predseda komisie informoval členov komisie o svojom konflikte záujmov. 

V zmysle Čl. 5 ods. 4 Rokovacieho poriadku stálych komisií, ak je člen komisie v konflikte záujmov 

a o stanovisku nehlasuje, jeho prítomnosť sa započítava do celkového počtu hlasujúcich členov komisie. 

Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/2/2021: 

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

priestorov o celkovej výmere 44,37 m2 nachádzajúcich sa v budove na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 

Bratislava-Rača pre organizačnú jednotku združenia Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor 

Bratislava, Sadmelijská 1, Bratislava - mestská časť Rača, 83106, IČO: 31793240, 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, z dôvodu zriadenia klubovne pre prácu s deťmi a mládežou, s cieľom rozvoja ich 

osobnosti, prípravy na plnohodnotný život, rozvoj ich vedomostí, schopností a postojov v telesnej, 

intelektuálnej, citovej, sociálnej oblasti, budovanie kladných charakterových vlastností mladých ľudí a 

pozitívneho postoja k životu, za týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/ rok  

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

- výmera: 44,37 m2 

- doba nájmu: neurčitá 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt poslanec, predseda nehlasoval 

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  3 0 0 

Stanovisko 5/2/2021 bolo schválené. 
 

 

4. Návrh na zmenu nájomcu NP v ZS na Tbiliskej ul. č. 6, ako prípad hodný OZ (MediMotion 

s. r. o.) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 
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Stanovisko 5/3/2021: 

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

vyplývajúcich Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2017 zo dňa 01.03.2017 a Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 69/2017 zo dňa 27.10.2017 uzatvorených medzi MČ Bratislava-Rača a 

MediMotion s. r. o., Stromová 15, Dunajská Lužná 900 42, IČO: 44 191 901, ako nájomcom nebytových 

priestorov na 1. a 2. nadzemnom podlaží Zdravotného strediska na Tbiliskej ul. č. 6 o celkovej 

podlahovej výmere 73,15 m2 a 57,64 m2, z MediMotion s. r. o., Stromová 15, Dunajská Lužná 900 42, 

IČO: 44 191 901,  na Podotech s. r. o. Jánošíkova 7/B, Senec 903 01, IČO: 45 591 041, 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 

výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok za účelom poskytovania lekárskej 

starostlivosti vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výroby a opravy 

ortopedickej obuvi a protetických výrobkov a prevádzkovania ortopedickej ambulancie. 

Ostatné podmienky zmlúv 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 0 

Stanovisko 5/3/2021 bolo schválené. 

 

 

5. Návrh na prenájom časti pozemku na ul. Barónka č. 3, ako prípad hodný OZ (SALVUS 

s.r.o.) 

Materiál uviedol Mgr. Janík. Členovia komisie požiadali preveriť, či je tento materiál potrebné 

schvaľovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 5/4/2021: 

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

registra C KN parc. č. 1531/59 o výmere 50 m2 so spevnenou plochou, na ul. Barónka č. 3, zapísaný na 

LV č. 1628 pre SALVUS s.r.o., Narcisova 5, Bratislava 821 01, IČO: 31 391 303, 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 vykonávania diagnostických testov umožňujúcich priamo detekovať 

antigény ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a prevádzkovanie mobilného 

odberného miesta za týchto navrhovaných podmienok: 

- výška nájomného: 118,05 EUR/mesiac 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu (elektrina) 

- mesačná fakturácia 

- nájom na dobu určitú do 31.12.2021 

- uzavretie prevádzky počas kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou  

 

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 5/4/2021 bolo schválené. 
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6. Návrh na prenájom NP v ZS na Hubeného ul. č. 2, ako prípad hodný OZ (SALUS 

DENTAL, s. r. o.) 

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

 

Stanovisko 5/5/2021: 

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

priestorov zubnej ambulancie o výmere spolu 56,34 m2 nachádzajúcich sa na 1. poschodí Zdravotného 

strediska Hubeného 2, 831 54 Bratislava-Rača pre SALUS DENTAL, s. r. o., Stropkovská 3, Bratislava 

821 03, IČO: 46 291 334, 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 zdravotnej starostlivosti v zubnej ambulancii pacientom a návštevníkom zdravotného 

strediska Hubeného 2 za týchto navrhovaných podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov: vo výške 47,- EUR/m2/rok, 

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

-  výmera: 56,34 m2,  

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: prevádzkovanie zubnej ambulancie. 

 

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 5/5/2021 bolo schválené. 

 

 

7. Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku registra C KN parc. č. 17332/40, k.ú. 

Rača, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača a podielu na pozemku reg. C KN parc. č. 17332/75 o 

veľkosti 1/16, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. 

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

 

Stanovisko 5/6/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prevod pozemku registra C 

KN parc. č. 17332/40, zapísaný na LV č. 65, k.ú. Rača, vo výmere 16 m2, a podiel na pozemku registra 

C KN, parc. č. 17332/75 o veľkosti 1/16, cez ktorý je prístup ku garáži, o celkovej výmere 180 m2, 

výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 11,25 m2, zapísaný na LV č. 10850, k.ú. Rača, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom 4.118,- EUR v prospech p. P. P., XXXX, XXXX, v zmysle § 9a ods. 

8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za týchto 

navrhovaných podmienok: 

- vydanie bezdôvodného obohatenia za obdobie užívania pozemku bez právneho vzťahu najneskôr pri 

podpise kúpnej 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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 
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Stanovisko 5/6/2021 bolo schválené. 

 

 

8. Návrh na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 17375/2, 17375/16, 17375/18, 17375/24, 

k.ú. Rača, zapísaných na LV č. 447, k.ú. Rača, ako prípad hodný OZ 

Materiál uviedol Mgr. Janík. PhDr. Polakovič uviedol, že do budúcnosti je potrebné navrhnúť jednotný 

postup pri riešení podobných žiadostí. JUDr. Vulgan požiadal miestny úrad o preverenie stavu určovacej 

žaloby. Členovia komisie sa zhodli, že žiadatelia by prednostne mali osloviť HM SR a zistiť aktuálny 

stav schvaľovania podobných žiadostí. Komisia finančná a majetková k tomuto bodu nezaujala 

stanovisko a žiada o predloženie tohto materiálu opätovne na najbližšie zasadanie. 

 

 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 

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

 

Stanovisko 5/7/2021: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.06.2021 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    

PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  6 0 0 

Stanovisko 5/7/2021 bolo schválené. 

 

 

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

Materiál uviedol Ing. Semanco. P. Polakovič sa dopytoval ohľadom rozpočtovej úpravy týkajúcej sa 

koncoročných odmien, ako aj vyjadril nesúhlas so spôsobom zavedenia variabilnej zložky mzdy 

zamestnancov úradu. Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 5/8/2021: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

a) návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 18.232.680,- 

Eur a výška výdavkov rozpočtu je 18.232.680,- Eur, 

b) čerpanie Fondu rozvoja Rače z časti vytvorenej z príjmov z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 

230.000,- eur na rekonštrukciu strechy Koloničovej kúrie. 

 

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    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 5/8/2021 bolo schválené. 
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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, v. r. 

13.09.2021  


