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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 

25.04.2022 v zasadacej miestnosti na prízemí MÚ Bratislava-Rača,  

Kubačova 21 

 

 

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

MPH, PhDr. Ján Polakovič 

Ospravedlnení poslanci: JUDr. Marián Vulgan 

Prítomní neposlanci:  Ing. Radoslav Šimonič, Dušan Veselý 

Hostia: Mgr. Hana Štetinová, Mgr. Michal Drotován 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným 

dieťaťom a mnohodetným rodinám 

3. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k 

odkúpeniu športového areálu Pekná cesta 

4. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie 

5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo 

6. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo 

7. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra 

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport 

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálne veci 

10. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022 

11. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Predseda dal hlasovať o uvedenom programe: 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 
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2. Návrh VZN o poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným 

dieťaťom a mnohodetným rodinám 

Materiál uviedla Mgr. Hana Štetinová. Predseda komisie sa pýtal, či úrad vie nastaviť pomoc  

adresnejšie tak, aby smerovala tým rodinám, ktoré to viac potrebujú. P. Štetinová informovala, že zámer 

VZN je podporiť viacdetné rodiny plošne, pričom úrad aktuálne nemá možnosti nastaviť adresnejšiu 

pomoc bez významnejších administratívnych nákladov. 

 

Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/1/2022: 

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

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2022 o poskytovaní finančného príspevku viacdetným 

rodinám a rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v predloženom znení 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt 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 10/1/2022 bolo schválené. 

 

 

3. Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k 

odkúpeniu športového areálu Pekná cesta 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován. Členovia komisie sa zhodli, že v návrhu uznesenia MZ je 

potrebné doplniť, že MZ súhlasí so „zámerom“ nadobudnutia a za cenu 1/10 ceny stanovenej ZP. 

Predseda komisie odporučil, aby úrad preveril, či bude možné, aby magistrát odpredal Rači predmetný 

pozemok za 1/10 znaleckého posudku. Ak to nebude možné, úrad by sa mal snažiť vstúpiť priamo do 

rokovaní s okresným úradom, aby bol pozemok prevedený priamo z okresného úradu na Raču. Po 

diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/2/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zámer nadobudnutia 

vlastníckeho práva k pozemkom športového areálu na Peknej ceste nachádzajúcom sa na pozemkoch 

registra „C“ KN: 

- parc. č. 17358/1 ostatná plocha o výmere 2930 m2, 

- parc. č. 17358/4 ostatná plocha o výmere 6021 m2, 

- parc. č. 17358/5 ostatná plocha o výmere 1191 m2, 

- parc. č. 17358/6 ostatná plocha o výmere 370 m2, 

- parc. č. 17358/7 ostatná plocha o výmere 344 m2, 

všetko v katastrálnom území Rača, list vlastníctva 8324, okres: Bratislava III, obec: Bratislava-Rača, od 

predávajúceho HM SR Bratislava v prípade, že HM SR Bratislava nadobudne do vlastníctva tieto 

pozemky od súčasného vlastníka – Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava, s výnimkou 

pozemku, na ktorom sa nachádza spevnená plocha využívaná v súčasnosti ako parkovisko a príjazdová 

cesta k nemu, pričom presné odčlenenie bude dané vypracovaním geometrického plánu; za cenu vo 

výške 1/10 stanovenej znaleckým posudkom. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    
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PhDr. Ján Polakovič poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 1 0 

Stanovisko 10/2/2022 bolo schválené. 
 

 

4. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - životné prostredie 

Členovia komisia sa zhodli na sumách navrhnutých MÚ. Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Stanovisko 10/3/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť životného 

prostredia pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie 
Dotácia 

(€) 

Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v 

Slovenskej 

republike 

Kvalitnejšie služby v záhrade 

BIVIO 

Zaobstaranie záhradného domčeka a 

mobiliáru na verejne prístupnú záhradu, 

ktorá sa nachádza na Alstrovej ulici č. 

153: 

2 000,00 € 

Priatelia Rače Komunitná záhrada Rendez 

technické vybavenie komunitnej záhrady - 

vodovod, zber dažďovej vody, solárne 

osvetlenie, záhradné náradie, posedenie v 

oddychovej zóne 

1 000,00 € 

Stará Jedáleň 
Spoločný dvor Starej jedálne a 

Mládeže ulice 

úprava a revitalizácia dvora pred budovou 

Starej jedálne 
2 000,00 € 

SPOLU     5 000,00 € 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt 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 10/3/2022 bolo schválené. 

 

 

5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - vinohradníctvo 

Členovia komisie diskutovali, že preferovaným účelom dotácií v tejto kapitole je priamy rozvoj 

vinohradov, preto dotácie nemajú byť poskytované na technické vybavenie súkromných spoločností, 

ktoré s prácou vo vinohradoch súvisí iba nepriamo. Po diskusii dal predseda hlasovať o týchto 

stanoviskách: 

 

Stanovisko 10/4/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť pridelenie dotácie pre 

žiadateľa KOLLÁR winery s.r.o. vo výške 2.000 € za podmienky zmeny účelu dotácie zameranej na 

rozvoj vinohradov, ich ochranu a obnovu. 
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Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 10/4/2022 bolo schválené. 

 

Stanovisko 10/5/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť 

vinohradníctva pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Koštúfka po Račanských 

pivnicách 2022. 

Zakúpenie degustačných pohárov a 

vyhotovenie tlačovín na podujatie a 

reklamných materiálov. 

2 000,00 € 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Zakúpenie neseného rosiča 

(postrekovač) na traktor 

Zakúpenie neseného rosiča (postrekovač) 

na traktor 
1 900,00 € 

Račiansky 

vinohradnícky 

spolok 

Obnova historickej vínnej 

pivnice pod Nemeckým 

kultúrnym domom - 2. fáza 

Oprava prístupových schodísk, 

zhotovenie zábradlí na schodiská, 

prekrytie odtokových žľabov na vodu, 

zakúpenie bezpečnostných prvkov 

(hasiace prístroje, lekárničky, výstražné a 

informačné tabule 

1 100,00 € 

KOLLÁR winery 

s.r.o. 
    2 000,00 € 

Lukáš Hulanský - 

Víno Hulanský 

Revitalizácia spustnutého 

vinohradu v hone Longtál 

Nákup nových vinohradníckych stĺpikov 

pre revitalizáciu vinohradu v hone 

Longtál 

3 000,00 € 

SPOLU     10 000,00 € 

 
 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 1 0 

Stanovisko 10/5/2022 bolo schválené. 

 

 

6. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - školstvo 

Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/6/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť školstva 

v celkovej výške 6.000 € súčasne s presunom sumy 2.000 € v rámci úprav rozpočtu z oblasti 

kontajnerových stojísk do oblasti školstva, a to pre nasledovné organizácie: 
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Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku 

Denný tábor Zvedavých vedcov 

v Rači 

Náklady na materiálne zabezpečenie 

programu 
400,00 € 

Miestny odbor 

Matice slovenskej 

Rozvoj regionálnej výchovy 

prostredníctvom literárnej a 

výtvarnej tvorby -Račiansky 

jahodový kvet 

  700,00 € 

Centrum 

pedagogicko-

psychologického 

poradenstva a 

prevencie, Vajnorská 

98/D, Bratislava 

Podpora ako základ duševného 

zdravia 

školstvo a vzdelávanie najmä za 

účelom netradičnej mimoškolskej 

podpory, preventívych opatrení soc. - 

pat. javov, podpore duš. zdravia a 

bezpečnosti na školách a zvýšenie 

kvality a inovácií v rodinách 

1 300,00 € 

Slovenský skauting, 

96. Malokarpatský 

zbor Bratislava 

Skautský letný tábor 2022 Skautský letný tábor pre deti z Rače 900,00 € 

Krasňanko o.z. Z Rače do sveta 

jazda Račianskou lokálkou, mapa 

sveta, mapa Európy, mobilné 

planetárium, výtvarné potreby 

300,00 € 

SpozaVoza Svetlo-Tma 
realizácia umeleckého a pohybového 

tábora/workshopov 
500,00 € 

Račiansky muzeálny 

spolok 

detská vymaľovánka "Vymaľuj 

si Raču" 

príprava, návrh a tlač detskej 

vymaľovánky 
1 300,00 € 

ABCedu pre 

vzdelanie 
Predškoláci, pripravte sa! 

Vzdelávacie aktivity/workshopy pre 

učiteľky materských škol, resp. I. 

stupňa ZŠ 

600,00 € 

SPOLU     6 000,00 € 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 0 

Stanovisko 10/6/2022 bolo schválené. 

 

 

7. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - kultúra 

Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/7/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť kultúry pre 

nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

SpozaVoza RE(štart) kultúra - divadelné aktivity 700,00 € 
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Občianske združenie 

"Pamäti a 

spomienky" 

Pamäť generácií Realizácia Projektu 900,00 € 

Klub železničnej 

nostalgie Bratislava 

východ 

Deti a železnica - obnovme si 

drezinu 

Podpora reštaurovania historických 

železničných vozidiel na Rendezi 
930,00 € 

Dopravná nostalgia, 

o. z. 
85 rokov na trati 

Oprava 85-ročného historického 

poštového vozňa 
570,00 € 

Račiansky muzeálny 

spolok 

Budujeme račianske múzeum 

2022 
Celoročná činnosť RMS  1 600,00 € 

Stará Jedáleň 
Stará jedáleň - miesto pre 

kultúru 
kultúrny program pre všetky generácie 2 000,00 € 

AD-ae Fusion Rača 2022 
Ročné náklady na realizáciu aktivít 

Fusion Rača 
300,00 € 

SPOLU     7 000,00 € 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 10/7/2022 bolo schválené. 

 

 

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - šport 

Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/8/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť športu pre 

nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 

Šachový klub 

Krasňany 
Šachový klub Krasňany Zabezpečenie chodu šachového klubu 500,00 € 

H&T Dance 

Company 

Letné tréningové sústredenie 

2022 

Zabezpečenie sústredenia 2022 - 

autobusová doprava, príspevok na 

ubytovanie, stravovanie, pracovné a 

tanečné pomôcky potrebné na tanečnú 

prípravu, 

2 500,00 € 

BMX klub Rača 
Športová príprava BMX klub 

Rača 

Zabezpečenie tréningového procesu a 

materiálno-technických podmienok 

račianskeho bikrosového klubu 

2 500,00 € 

Športový klub karate 

SEIWA 
Karate a mládež 2022 

Dotácia bude použitá na činnosť klubu v 

roku 2022 
2 500,00 € 

Vysokoškolský klub 

Pedagogickej 

Fakulty Univerzity 

Komenského 

Rozvoj florbalu detí a mládeže 

v mestskej časti Rača - VŠK 

PdF UK Hurikán Bratislava 

2022 

Úhrada prenájmov za telocvične a 

zakúpenie chýbajúceho florbalového 

vybavenia 

300,00 € 
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Hurikán Bratislava, 

o.z. 

Futbalový klub 

Rača, o.z. 

Podpora treningoveho procesu 

a udrzba hracej plochy 

Podpora treningoveho procesu a udrzba 

hracej plochy 
12 000,00 € 

ŠK Krasňany, o.z. Futbal v Krasňanoch 
Materiánotechnické zabezpečenie 

ihriska, údržba areálu 
5 500,00 € 

Slovensky skauting, 

96.malokarpatsky 

zbor 

Skautský šport 2022 
podpora športových aktivít a účasti na 

frisbe ultimate turnaji 
500,00 € 

Klub pozemného 

hokeja Rača 
Mládež v Českej Extralige Rozvoj mládežníckeho športu  3 000,00 € 

Klub priateľov 

futbalu Kengura 

Udržanie kvalitných 

podmienok na športovanie 

Račianskej mládeže 

Cieľom projektu je udržať kvalitné 

podmienky zabezpečením vhodných 

podmienok na trénovanie (prenájom 

telocviční a ihrísk, účasťou na 

sústredeniach a nákupom  tréningového 

oblečenia). 

6 000,00 € 

Športový klub 

Račišdorf 
Podpora futsalu v MČ Rača 

Štartovné, nákup športových potrieb, 

prenájom tréningovej haly 
300,00 € 

House Of Power 
Rozvoj a podpora MMA a 

bojových športov 

Tréningové pomôcky a náklady na 

majstrovstvá sveta v amatérskom MMA 
1 000,00 € 

ST Relax  Stolný tenis v Rači 

Podpora rozvoja športu - stolného tenisu 

s ťažiskom na podujatia pre mládež a 

verejnosť 

1 600,00 € 

Jakub Benko MT7 

Športové galavečery 

zápasníckej organizácie Real 

Fight Arena 

Účasť jednotlivca (profesionálneho 

športovca) z mestskej časti Rača na 

medzinárodnej súťaži 

1 800,00 € 

SPOLU     40 000,00 € 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  4 0 0 

Stanovisko 10/8/2022 bolo schválené. 

 

 

9. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 - sociálna veci 

Po diskusii dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Stanovisko 10/9/2022: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za oblasť sociálnu 

pre nasledovné organizácie: 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie Dotácia (€) 
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Centrum sociálnych 

služieb Sibírka 
Hravo a  tvorivo Aktívne využitie voľného času 400,00 € 

Asociácia pre 

mládež, vedu a 

techniku 

Letný pobytový tábor 

Zvedavých vedcov 

Financovanie časti nákladov na 

ubytovanie detí na tábore 
780,00 € 

Základná 

organizácia Jednoty 

dôchodcov na 

Slovensku, Rača 

sociálna podpora a podpora 

kultúrnych a socializačných 

aktivít seniorov 

príspevok na kultúrnu, zážitkovú a 

socializačnú činnosť 
1 270,00 € 

Rodinné centrum 

Ráčik 

Tradičné podujatia pre rodiny z 

Rače a okolia 

Materiálna pomoc pri organizácii 

Lampiónového sprievodu a Športového 

ďňa 

550,00 € 

Občianske združenie 

Odyseus 

Terénna práca počas pandémie i 

utečeneckej krízy 

Ochrana verejného zdravia a zdravia 

jednotlivcov a sociálna inklúzia 
600,00 € 

Raná starostlivosť, 

n.o. 

Podpora rodín s deťmi so 

zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením 

nákup pomôcok a testov pre deti so 

zrakovým a viacnásobným 

znevýhodnením 

1 400,00 € 

DEPAUL 

SLOVENSKO, 

nezisková 

organizácia 

Zabezpečenie stravy pre ľudí 

bez domova 

zabezpečenie stravy pre ľudí bez 

domova v našich zariadeniach 
2 900,00 € 

OZ Vagus 

STREETWORK - terénna 

sociálna práca s ľuďmi bez 

domova na území  mestskej 

časti Rača 

Dotácia bude použitá na materiálne 

zabezpečenie programu podľa 

aktuálnych potrieb ľudí bez domova 

vyskytujúcich sa na území MČ Rača 

(konkrétne položky v rozpočte). 

800,00 € 

Občianske združenie 

STOPA Slovensko 
Integrácia 2022 

podpora pracovnej terapie a prevencie 

bezdomovectva 
400,00 € 

Deti a dorast s.r.o. 

1.Podpora zdravia račianskych 

detí. 2. Pomoc v krízovej 

situácii rodinám s bábätkom. 

V postcovidovej dobe výrazne podporiť 

imunitu a zdravie detí v rannom veku a 

poskytnúť akútnu pomoc ukrajinským 

mamičkám v zabezpečení základných 

fyziologických potrieb ich detí. 

900,00 € 

SPOLU     10 000,00 € 

 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 10/9/2022 bolo schválené. 

 

 

10. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022 

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

 

Stanovisko 10/10/2022: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 31.03.2022 v predloženom znení. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 
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Ing. Miloslav Jošt predseda    

Ing. Róbert Pajdlhauser poslanec    

Ing. Milada Dobrotková, MPH poslanec    

Ing. Radoslav Šimonič neposlanec    

Dušan Veselý neposlanec    

Hlasovanie spolu:  5 0 0 

Stanovisko 10/10/2022 bolo schválené. 

 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022 

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

 

Stanovisko 10/11/2022: 

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

rok 2022 v predloženom znení, výška príjmov rozpočtu je 26.161.266,- Eur a výška výdavkov rozpočtu 

je 26.161.266,- Eur s doplnením presunu 2.000 € z dotácií na kontajnerové stojiská na dotácie za oblasť 

školstva. 

 

Meno a priezvisko Funkcia Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 
Hlasoval proti 

Ing. Miloslav Jošt 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 10/11/2022 bolo schválené. 

 

 

12. Rôzne 

Členovia komisie diskutovali o viacerých témach. Starosta informoval o súčasnom stave a procesoch 

ohľadom LBG. Predseda komisie sa informoval o súčasnom stave pomoci ukrajinským občanom 

a deťom. Predseda komisie požiadal, aby bola táto téma aspoň ústne diskutovaná na najbližšom 

zastupiteľstve, prípadne aby bol pripravený písomný materiál na ďalšie zastupiteľstvo. Prednosta 

informoval o fungovaní úradu po Covide. 

 

 

13. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.          

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco, v. r. 

25.04.2022  


