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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 

05.12.2022 v zasadacej miestnosti Obecného domu, 

Alstrova 249 

 

Predseda komisie:  Ing. Miloslav Jošt 

Podpredseda komisie:   

 

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

Pajdlhauser, PhDr. Ján Polakovič, Filip Rybanič 

 

Prítomní neposlanci:   

 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Feik, PhD. 

 

Ospravedlnení neposlanci:  

 

Prizvaní/hostia: Mgr. Lenka Košáňová, JUDr. Renáta Korduliaková, Mgr. Karol Janík, 

Ing. Ingrid Vanerková 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a 

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

3. Návrh Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava-Rača 

4. Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ 

5. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 

17115/924, obchodnou verejnou súťažou 

6. Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad 

hodný OZ 

7. Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Hubeného 2, ako prípad hodný OZ 

8. Návrh dodatku č. 2 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 30.09.2022 

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

11. Voľba podpredsedu KFaM 

12. Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z radov 

občanov - odborníkov 

13. Rôzne 

14. Záver 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

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

Predseda dal hlasovať o uvedenom programe: 
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Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a 

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

Materiál odprezentovala Mgr. Lenka Košáňová. 

Ing. Dobrotková požiadala MÚ, aby na MZ pripravilo prehľad o iných MČ. Po ukončení diskusie dal 

predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 01/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh VZN č. 9/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

3. Návrh Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava-Rača 

Materiál odprezentovala JUDr. Renáta Korduliaková. 

V diskusii členovia komisie navrhli, aby: 

- v navrhovanom článku 8 ods. 7 bolo upravené, že predsedajúci v prípade, ak sa nezíde dostatočný 

počet poslancov po čase určenom na začiatok zasadnutia, môže do 30 minút ukončiť a do 60 minút 

ukončí zasadnutie a zvolá do 14 dní nové zasadnutie, 

- v navrhovanom článku 8 ods. 12 bolo doplnené, že obyvateľ môže reagovať na jednotlivých 

rečníkov v rámci diskusie k jeho príspevku faktickou poznámkou spolu v trvaní maximálne 5 minút, 

ale až po skončení príspevkov od všetkých diskutujúcich. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 02/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh Rokovacieho 

poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 1. januára 2023 so 

zapracovaním týchto úprav: 

aby: 

- v navrhovanom článku 8 ods. 7 bolo upravené, že predsedajúci v prípade, ak sa nezíde dostatočný 

počet poslancov po čase určenom na začiatok zasadnutia, môže do 30 minút ukončiť a do 60 minút 

ukončí zasadnutie a zvolá do 14 dní nové zasadnutie, 
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- v navrhovanom článku 8 ods. 12 bolo doplnené, že obyvateľ môže reagovať na jednotlivých 

rečníkov v rámci diskusie k jeho príspevku faktickou poznámkou spolu v trvaní maximálne 5 minút, 

ale až po skončení príspevkov od všetkých diskutujúcich. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

4. Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Tbiliská 6, ako prípad hodný OZ 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. 

Ing. Dobrotková požiadala, aby pri predkladaní materiálov týkajúcich sa majetkových vecí boli ako 

prílohy priložené aj informácie o druhej zmluvnej strane (výpis z OR, ŽR, OZ a pod.) a aj aktuálne 

platná zmluva (v prípade predlžovania zmluvného vzťahu). 

 

P. Janík informoval členov komisie, že predmetnému nájomcovi v niektorom roku nebolo nájomné 

zvýšené o infláciu, a preto platí nižšie nájomné, než ostatní nájomcovia. Komisia preto požiadala 

o doplnenie informácie o cenách nájmu ostatných nájomcov, preto o cene nájmu nehlasovala. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 03/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť predĺženie prenájmu 

nebytových priestorov, miestnosti č. 149, 150, 151A, 155, 156, 157, 152, 153, 154, 151B, 148, 151C o 

celkovej výmere 147,56 m2, na 1. nadzemnom podlaží, v trakte B Zdravotného strediska 6, 831 06 

Bratislava-Rača pre Deti a dorast s.r.o., Tbiliská 6, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 46 920 

331, 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, 

poskytujúcim zdravotnú starostlivosť pre najmladších obyvateľov mestskej časti a mládež, v ambulancii 

všeobecného lekára pre deti a dorast, a zachovanie preventívneho Centra podpory zdravého vývinu detí. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

5. Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. 

č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. 

PhDr. Polakovič požiadal, aby MČ aktívne hľadala nových lekárov s konkrétnym zameraním. Predseda 

komisie zároveň uviedol, že je všeobecný záujem, aby boli priestory obsadené, prioritne formou verejnej 

obchodnej súťaže, prípadne iným spôsobom, ak bude zrejmý verejný záujem a nebudú iní záujemcovia. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 
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Návrh stanoviska: 

Stanovisko 04/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť: 

1. prenájom nehnuteľného majetku – nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6 – 

miestnosti č. 219, 221, 222, 223, 225, 226 o výmere spolu 78,83 m2 s podielom na spoločnom priestore 

– miestnosti č. 220 o výmere 16 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v trakte A 

zdravotného strediska a miestnosti č. 333, 334, 342, 348 - 359 o výmere 220,18 m2 s podielom na 

spoločnom priestore – miestnosti č. 352, 357, 330 o výmere spolu 56,31 m2, na treťom nadzemnom 

podlaží v trakte B zdravotného strediska, stavba zdravotného strediska zapísaná na LV č. 1248, k.ú. 

Rača; pozemok parc. č. 17115/946 o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 

785 m2, výmera prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel 1/24 o veľkosti 32,70 m2, zapísané na LV č. 

1, k.ú. Rača formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník,  

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle s §9 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov za týchto navrhovaných podmienok: 

a) zdravotné stredisko Tbiliská 6: 

- minimálna výška nájomného ktorú musí účastník obchodnej verejnej súťaže ponúknuť: 62,00 

EUR/m2/rok za nebytové priestory a 44,00 EUR/m2/rok za spoločné priestory 

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov, 

- účel nájmu: lekári rôznych špecializácií, príp. iná zdravotnícka činnosť, lekárenská starostlivosť vo 

výdajni zdravotníckych pomôcok, príprava a výroba prípravkov, používaných v zdravotníctve, 

- výmera: spolu 371,32 m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- lehota na predkladanie ponúk: 15 pracovných dní od dátumu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

 

b) pozemok parc. č. 17115/946 o výmere 206 m2 a pozemok parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 

m2, výmera prislúchajúca na spoluvlastnícky podiel 1/24 o veľkosti 32,70 m2, 

- minimálna výška nájomného ktorú musí účastník obchodnej verejnej súťaže ponúknuť: 1,00 

EUR/m2/rok, 

- účel nájmu: záhradkárstvo a rekreácia, 

- výmera: 206 m2  + podiel 1/24 na pozemku parc. č. 17115/924 o celkovej výmere 785 m2, čo 

zodpovedá 32,70 m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- lehota na predkladanie ponúk: 15 pracovných dní od dátumu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

- na pozemku bude zakázaná výstavba akejkoľvek stavby 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

6. Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako 

prípad hodný OZ 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. Komisia sa stotožnila s verejným záujmom, preto odporučila 

zníženie nájomného. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 
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Návrh stanoviska: 

Stanovisko 05/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zníženie výšky nájomného 

za nebytové priestory o celkovej výmere 192,91 m2, nachádzajúce sa v bytovom dome na Kadnárovej 

ul. č. 51, 53, 55, vchod Kadnárova ul. č. 53, stavba so súpisným číslom 2518, postavená na pozemkoch 

registra  C KN parc. č. 17336/16-18, zapísaná na LV č. 4956, v k.ú. Rača, pre nájomcu Slovenská pošta, 

a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124, zo súčasnej ceny nájomného vo 

výške 12,68 EUR/m2/rok, t.j. ročné nájomného v sume 2 446,56 EUR/rok, na 1,- EUR/rok, 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 zachovania poskytovania verejno-prospešnej služby – pošty v 

mestskej časti Bratislava-Rača, ktorej hrozí zatvorenie pre nízke hospodárske výnosy a vysoké 

prevádzkové náklady, nakoľko v prípade skončenia prevádzky bude v mestskej časti prevádzkovaná iba 

1 pošta za týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/rok  

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby 

- výmera: 192,91 m2 

- doba nájmu: neurčitá 

- účel nájmu: prevádzka pošty 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

7. Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) NP v ZS Hubeného 2, ako prípad hodný OZ 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 06/05/12/22/KFaM/S: 

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

priestorov o výmere spolu 70,40 m2, na 1. nadzemnom podlaží zdravotného strediska Hubeného 2 pre 

BARBERIA s. r. o., Narcisová 38, Bratislava 821 01, IČO: 46 350 438, 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 priestory v nájme na dobu 

určitú a vykonal zhodnotenie priestorov na vlastné náklady, pričom má záujem dlhodobo pôsobiť v 

mestskej časti a zachovanie kontinuity poskytovania daných služieb obyvateľom mestskej časti a 

podpora malého a stredného podnikania v miestnej komunite za týchto navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu nebytových priestorov vo výške 51,- EUR/m2/rok, 

- cena nájmu časti pozemku o výmere 30 m2: vo výške 12,- EUR/m2/rok, 

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

- výmera: nebytové priestory 70,40 m2, pozemok 30 m2, 

- doba nájmu: neurčitá, 

- účel nájmu: poskytovanie služieb súvisiacich so skrášľovaním tela, masážnych, relaxačných 

činností, kozmetiky, manikúry, kaderníctva. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -
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Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

8. Návrh dodatku č. 2 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ 

a s majetkom zvereným do správy MČ 

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 07/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť Návrh Dodatku č. 2 k 

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

správy mestskej časti Bratislava-Rača s tým, že z návrhu bude vypustená veta: „Pričom zároveň platí, 

že miestnym zastupiteľstvom určená výška valorizácie nesmie byť nižšia ako výška valorizácie určená 

predchádzajúcim miestnym zastupiteľstvom, t. j. tým, ktoré predchádzalo tomu, na ktorom sa o tejto 

veci konkrétne a aktuálne rozhoduje.“. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

9. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022 

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 08/05/12/22/KFaM/S: 

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

plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2022 v predloženom znení. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

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

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 
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Návrh stanoviska: 

Stanovisko 09/05/12/22/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača 

a) schváliť čerpanie rezervného fondu vo výške 62.147 € v zmysle ustanovení zákona č. 365/2002 Z. z. 

na použitie rezervného fondu na vykrytie bežných výdavkov, 

b) schváliť návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022, výška príjmov rozpočtu je 27.625.243,- Eur a výška 

výdavkov rozpočtu je 27.625.243,- Eur. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 5 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

11. Voľba podpredsedu KFaM 

Predseda navrhol, aby sa podpredsedom Komisie finančnej a majetkovej stal Ing. Róbert Pajdlhauser 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto uznesení: 

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie 01/05/12/22/KFaM/U: 

Komisia finančná a majetková volí za podpredsedu Komisie finančnej a majetkovej pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača vo volebnom období 2022- 2026 Ing. Róberta 

Pajdlhausera. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     

Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 4 0 0 1 

Uznesenie bolo schválené. 
 

12. Prerokovanie a odporúčanie pre MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie členov komisie z 

radov občanov - odborníkov 

Predseda konštatoval, že do komisie boli na schválenie za členov komisie z radov občanov - odborníkov 

navrhol navrhnutí 6 obyvatelia. 

Po diskusii dal predseda hlasovať o schválení počtu 4 odborníkov za členov komisie: 

 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie 02/05/12/22/KFaM/U: 

Komisia finančná a majetková schvaľuje, aby boli do Komisie finančnej a majetkovej pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača vo volebnom období 2022- 2026  zvolení 4 odborníci. 

 

Meno a priezvisko Hlasoval za 
Zdržal sa 

hlasovania 

Hlasoval 

proti 
Nehlasoval 

Ing. Milada Dobrotková, MPH    

Ing. Michal Feik, PhD. - - - -

Ing. Miloslav Jošt     
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Ing. Róbert Pajdlhauser     

PhDr. Ján Polakovič    

Filip Rybanič    

Hlasovanie spolu: 4 0 1 0 

Uznesenie bolo schválené. 
 

Následne členovia komisie pristúpili k tajnému hlasovanie. Na základe výsledkov hlasovania boli 

Komisiou finančnou a majetkovou odporúčení MZ MČ Bratislava-Rača na doplnenie Komisie finančnej 

a majetkovej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Rača o odborníkov z radov 

obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača títo obyvatelia 

1. Ing. Viktor Bielko 

2. Mgr. Charilaos Papageorgiou 

3. Ing. Boris Šimonič 

4. Ing. Peter Šinály 

 

13. Rôzne 

 

14. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco, v. r. 

06.12.2022  


