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Uznesenia z Mimoriadneho rokovania  

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača 

dňa 17.01.2023  

Uznesenia č. 38 - 41 

 

Rokovanie Mimoriadneho miestneho zastupiteľstva MZ MČ Bratislava-Rača otvoril 

a viedol starosta Mgr. Michal Drotován. 

 

Program 

 

1. Otvorenie, schválenie programu mimoriadneho miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

3. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

 platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025  

  Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 

 a obdobie 2024 - 2025 

5. Záver 

 

 

1.  Otvorenie, schválenie programu Mimoriadneho miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 schvaľuje 

 

program zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hl.: 13/0/0/1                                          UZN 38/17/01/23/P 

 

2. Voľba členov návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

a) schvaľuje 

návrhovú komisiu v zložení: 

Marta Štefánková 

PhDr. Ján Polakovič 

 

b) schvaľuje 

overovateľov uznesení a zápisnice: 

Ján Drotován 

Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

Hl.: 14/0/0/0                                          UZN 39/17/01/23/P 

 

3. Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2023, ktorým sa mení Všeobecné 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume 

úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení 
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VZN č. 4/2018, VZN č. 1/2019 a VZN č. 12/2020 

 

Hl.: 12/1/2/0                                          UZN 40/17/01/23/P 

 

4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025  

Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a 

obdobie 2024 - 2025 

 

a) berie na vedomie 

odborné stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 a obdobie 2024 - 2025 

 

b) schvaľuje 

rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, výška príjmov a výdavkov rozpočtu je 

24.471.576,- EUR 

 

c) berie na vedomie 

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie 2024 – 2025 

 

Hl.: 12/0/3/0                                          UZN 41/17/01/23/P 

 

 

5. Záver 

 

V Bratislave,  17. januára 2023, zapísala: Bibiana Halinkovičová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Pajdlhauser, v.r. 

overovateľ 

 Mgr. Michal Drotován, v.r. 

starosta 

   

   

   

Ján Drotován, v.r. 

overovateľ 

 Ing. Peter Semanco, v.r. 

prednosta 

 


