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Zápisnica 

zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

konaného dňa 17.01.2023 

uznesenie č. 38 - 41 

 

 

 

 

Prítomní poslanci MZ MČ Bratislava-Rača: 

Ing. Dobrotková Milada, MPH 

Drotován Ján 

Mgr. Duda Marcel 

Ing. Feik Michal, PhD. 

Ing. Groch Vladimír 

Ing. Jošt Miloslav 

Mgr. Luknárová Monika 

Máťuš Miloš 

Ing. Pajdlhauser Róbert 

Mgr. Pilinský Peter 

PhDr. Polakovič Ján 

Rybanič Filip 

Ing. Štefanidesová Júlia 

Štefánková Marta 

Vrba Dominik 

 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača 

 

Diskusia: 

Mgr. Peter Pilinský  

„Ďakujem, ja by som sa rád spýtal, prečo tam nie je zaradený bod rôzne. Myslím, že ten by mal byť 

štandardne zaraďovaný, či je to mimoriadne alebo riadne. My sme si...“  

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Podľa rokovacieho tam nemusí byť v Mimoriadnom zastupiteľstve, tak sú tam iba tie dva body, ktoré boli 

dohodnuté. Ale ak nutne potrebujete bod rôzne, tak samozrejme môžete si ho doplniť.“ 

Mgr. Peter Pilinský  

„Ja som ho pôvodne chcel navrhnúť, pretože som si chcel niečo s pani kontrolórkou ohľadne toho ostatného 

zastupiteľstva a plánu kontroly vysvetliť, ale nakoniec sa dohodli, takže ja som v pohode.“ 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  
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 schvaľuje 

 

program zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača. 

 

Hlasovanie č.1                                                  UZN 38/17/01/23/P 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 13 0 0 1 

 

 

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov uznesení a zápisnice 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača 

 

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 

 

Hlasovanie č.2                                                  UZN 39/17/01/23/P 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

14 14 0 0 0 

 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedol Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača 

 

 

Diskusia: 

PhDr. Ján Polakovič  

„Ja som opäť sklamaný, že takéto niečo nebolo prerokované v miestnych komisiách rovnako ako navýšenie 

za materské školy a školské kluby. Ja si myslím, že toto sú veci, ktoré už ste mohli vedieť, že budete v tomto 

období zvyšovať už na najbližšej finančnej komisii a ja sa preto opätovne zdržím, lebo to pri takýchto 

veciach ako sú navýšenie, či už poplatkov v jasliach alebo poplatky v materských školách si myslím, že by 

tomu mala prebehnúť predtým diskusia v príslušnej komisii a len sa teda opýtam, že ten hlavný impulz k 

tomu zvyšovaniu je opäť rovnaký, že kvôli tomu daňovému bonusu teda máme nižšie príjmy z daní z príjmov 

fyzických osôb a teda treba to nejakým spôsobom sanovať?“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka navyšovania poplatku, tak vo všetkých Mestských častiach sa zatiaľ navyšujú poplatky, ktoré 

sa týkajú detí, tzn. tie poplatky sú navyšované v prípadoch, kde rodičia získavajú štandardne vyšší daňový 

bonus, takže áno. A čo sa týka tohto návrhu, tak návrh vychádza v rámci toho rozpočtu, ktorý je navrhnutý 

ako ďalší bod, je to skôr symbolické zvýšenie o 14 %, ako hovorím, je to stále jedna z nižších súm. Pani 

Dobrotková, nech sa páči.“ 

Ing. Milada Dobrotková, MPH  

„Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcela trošku uviesť na správnu mieru, my sme samozrejme bez 
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materiálu, ale rozprávali sme o tom na našom prvom zasadaní komisie sociálnej, že bude potrebné riešiť 

aj túto situáciu v sociálnej službe, ktorú máme my ako Rača ako jedna z mála Mestských častí na území 

Bratislava Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja, teda je to sociálna služba detské jasle, ktorá 

sa volá starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa. Ja vás chcem poprosiť o podporu toho návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia, pretože si myslím, že bez toho ďalej v tomto v tejto sociálnej službe 

nebudeme môcť pokračovať a pokiaľ chceme aj naplniť príjmové resp., no v tomto prípade príjmové, príjem 

v rámci rozpočtu, tak je potrebné, aby sa aj toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo. Ja by som vám 

chcela snáď povedať ešte jednu myšlienku zo svojho mnohoročného pôsobenia v sociálnych službách, 

vždycky sociálnu službu, ktorú poskytuje samospráva, tak táto je v úvodzovkách pre obyvateľov veľmi lacná. 

Hovorím v úvodzovkách, lebo všetko je drahé pre každého a drahé je najmä pre deti, resp. pre rodiny, ktoré 

majú takéto malé deti. Pokiaľ by to bol neverejný poskytovateľ, tá úhrada by bola násobne vyššia, pretože 

takisto ako akýkoľvek poskytovatelia sociálnych služieb aj my máme náklady a tie náklady sa ďaleko ďaleko 

presahujú tú úhradu, ktorú máme stanovenú v tomto všeobecne záväznom nariadení. Ďakujem vám pekne 

za pozornosť, až raz vás prosím o podporu tohoto VZN.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem s faktickou poznámkou, pán Polakovič, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Pani Dobrotková súhlasím, že pokiaľ by išlo o súkromné zaradenie, tak by bola tá cena násobne vyššia, 

ale veď to je presne rovnaký prípad aj pri súkromných škôlkach a takisto pri našich verejných škôlkach, 

kde je ten rozdiel okolo desaťnásobku sumy, ale je to normálne, lebo je to nejaká služba pre našich občanov. 

Oni si platia dane a je to nejaké vrátenie toho naspäť. Ale v prípade, že ako hovoríte, že ste to rozoberali v 

sociálnej komisii a že je už takýto zámer jasný teda oveľa skorej, ako nám bol poslancom doručený, tak o 

to viacej ma mrzí, že takéto niečo nebolo dané, či už na Miestnej rade, ale ani na finančnej komisii, ale ani 

na stretnutí ohľadom rozpočtu. Tak ak ste, ak ste teda vedeli na sociálnej komisii, že takéto niečo bude 

nutné, tak v tom prípade si myslím, že sme o tom mali byť informovaní, lebo toto nie je prvýkrát a ja si 

myslím, že  nie je to až tak závažné ako navýšenie poplatku za materské školy, ale toto nepovažujem za 

korektné voči nám poslancom. A je potom veľmi ťažké ma žiadať, aby sme o tom, lebo aby sme za to 

hlasovali, keď to naozaj neprešlo riadnym postupom tak, ako by to malo prejsť a naozaj to nie sú nejaké 

banality, ale ak aj pri tých škôlkach sú to vysoké sumy, o ktorých máme hlasovať a dokonca som bol naozaj 

prekvapený, že o tom návrhu o zvýšení poplatku pre materské školy sme nieže to neprebrali na finančnej 

komisii ani na Miestnej rade, ale dokonca som o tom ani na začiatku zastupiteľstva nevedel a až keď prišlo 

na hlasovanie o tomto bode, tak pán starosta povedal, že mali by ste to mať na stole. Ani vtedy som to na 

stole nemal. A naozaj ma mrzela aj reakcia pána starostu, keď som sa pri tomto zdržal.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Poprosím vás 2 minúty. Ja by som iba doplnil, prišiel pán prednosta, mi teraz ukázal, všetci poslanci 

dostali ten návrh 2. 1. tzn. pred dvoma týždňami. Neviem od vás pán poslanec, že by ste mali nejaké 

pripomienky za posledné 2 týždne. Viem, že si to nechávate väčšinou na zastupiteľstve, je to váš problém, 

nie náš. Pani Štefánková, nech sa páči.“ 

Marta Štefánková  

„Ďakujem za slovo. Ja som o tom vedela, dostala som to do mailu od pána prednostu a pokiaľ si pamätám, 

tak myslím, že sme sa o tom zmienili dokonca pri tej debate o rozpočte na tom stretnutí. Ja som chcela 

vlastne to isté povedať, čo pani Dobrotková, že viem, že v komerčnej sfére, lebo že reálna suma za to 

starostlivosť je oveľa vyššia, ako teda budeme pýtať od tých rodičov a stále ju dotujeme vlastne tú službu, 

teda z tých peňazí z daní daňových poplatníkov a ešte som si dnes pozrela na Novom meste VZN. U nich sa 

platí za tú sociálnu službu pre deti do troch rokov veku dieťaťa 370 EUR mesačne s tým, že obyvatelia 

Nového mesta majú 50 EUR zľavu. Takže neviem, že vlastne, aké deti sa dostávajú ku nám, či máme, asi to 

by vedela pani Mgr. Štetinová, možnože väčšinu asi máme račianskych deti, ale, že proste majú to stále 

Mestské časti ešte aj drahšie túto službu. Ďakujem veľmi pekne.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka tých detí, tak deti sú z Rače, tzn. to je do budúcna budeme riešiť, aby to bolo priamo aj vo VZN, 

ale sú prijímané z Rača, teda s výnimkou, ak to nie je dieťa nejaké učiteľky a pod. Pán Pilinský, nech sa 

páči. Pán Polakovič, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Ja by som ešte na vás pán starosta rád reagoval fakticky a bol by som rád, aj keby sme to zaviedli do 

budúcnosti, že sa aj vy budete prihlasovať, aby sme my ako poslanci mohli na vás fakticky reagovať. A ja 

len uvediem na správnu mieru, že ja som nehovoril, že som o tom dnes nevedel, že ideme meniť toto VZN. 
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Hovorím, že vám mrzí, že to opätovne neprešlo cez príslušné komisie. A to, že som nevedel, som tvrdil pri 

navýšení poplatku v materských školách a školskom klube, kde sme to dostali až priamo na zastupiteľstve. 

Dokonca ani priamo pred hlasovaním som tento materiál na stole nemal, takže to by som len uviedol na 

správnu mieru. Ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Pán Pilinský, nech sa páči.“ 

Mgr. Peter Pilinský  

„Ďakujem, ja by som poprosil o informáciu, ak teda, ak ju už vedenie má ohľadne, lebo je v tom dneska 

trošku zmätok ohľadne tých energií. Keď sme boli naposledy teda, keď sme boli na stretnutí tej komisie, čo 

keď sme kontrolovali tie oznámenia, tak tam sme sa rozprávali s pánom vicestarostom. Hovoril, že ešte to 

nie je úplne doladené, sa teda nevie, že vlastne v akej kategórii sú vlastne tieto naše zariadenia, či už sú to 

škôlky alebo teda v tomto prípade aj jasle. Predpokladám, že keďže tieto jasle sú v budove škôlky, tak asi 

majú to vykurovanie spoločné. Ale teda by som chcel vedieť, že ako tam išli hore tie náklady, resp., či už, 

či už vieme, že do akej tej kategórie spadajú naše zariadenia, či do takej, že teda kde bola tuším garantovaná 

tá cena za plyn 90 za megawatt, za elektriku 200 a všetko nad do 80 % nad všetko do 80 % preplatí štát, či 

sa tam vzťahujú, či sa tieto táto proste tarifa vzťahuje na tie na tie naše organizácie, lebo to sa potom bude 

týkať aj škôl aj škôlok. Aby sme teda vedeli, že k akému reálnemu nárastu nákladov došlo v tých 

zariadeniach. A teda, že možnože to uspokojí aj ostatných poslancov, že teda či ten, že či to navýšenie je 

adekvátne, ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Navýšenie čoho? Nerozumiem. No, ale ten poplatok nie je navyšovaný kvôli tomu, že sa zvyšuje elektrina, 

to je iba sekundárna vec. Kľúčové je to, že sa znižuje príjmov kvôli bonusu a druhá vec je zvyšujú sa 

minimálne mzdy príplatky a ďalšie veci, takže tá elektrina je, nie je až tak podstatná vec. Čo sa týka 

elektriny, tak máme zazmluvnenú elektrinu vo väčšine prípadov na celý tento rok. Niektoré prípady musíme 

riešiť súčasne zmluvy napr. na Plickovu základnú školu, niektoré odberné miesta, takže v podstate sú, je to 

ťažko povedať na jednu konkrétnu, ale preveríme to, dáme vám presné čísla aj v rámci tých preddavkov, 

ktoré teraz platíme. Ale to zvyšovanie sa týka hlavne a tomu, že sme prišli o cca 800.000, ktoré sme mohli 

mať tento rok, keby nebol daňový bonus. Takže to elektrina je jeden z dôvodov, ale nie je až taký kľúčový. 

My sme nie je regulovaní zatiaľ a to je aj výhoda, lebo to, čo nás zareguloval štát, reguloval tie ceny, ktoré 

boli v lete, ktoré boli veľmi vysoké, tzn. teraz vlastne tí, čo sú ako keby regulované, tak sú na tom horšie 

ako neregulovaní, ale pán Pajdlhauser vie k tomu viac, nech sa páči.“ 

Ing. Róbert Pajdlhauser  

„Možno ste postrehli, že včera zasadala vláda, čiže robila tam nejaké zmeny ohľadom toho aj zálohových 

platieb. Procesne by to malo prechádzať priamo od distribučky by mali byť, že nebudú riešené zálohové 

platby navyšované na konkrétny subjekt, ale bude si to vysporiadavať distribučka priamo so štátom, čo by 

bolo fajn. Ale reálne, ak to bude fungovať, uvidíme, až keď ten proces sa zautomatizuje a bude právoplatný, 

no myslím, že aj, tak takisto dneska ešte aj zasadá vláda ohľadom tohto. Čo sa týka tepla, my sme mali do 

konca roka teplo zazmluvnené a my podliehame nie samotnému akože ceny plynu, ale centrálnemu 

dodávateľovi plynu, centrálnemu dodávateľovi tepla. Stretnutie máme budúci týždeň a budeme riešiť s nimi 

veci, že čo je možné, čo nie je možné, ako to bude vnímané. Vlastné kotolne máme v objektoch Koloničovej 

kúrie, Plicková, Plicková denný stacionár a Plicková škôlka a Novohorská. Čiže tam to bude o tom, aká je 

zmluva s naším dodávateľom. A to preveríme a spravíme z toho nejaký výsledok a dáme vám vedieť 

samozrejme.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Pán Jošt nech sa páči.“ 

Ing. Miroslav Jošt  

„Tie zmeny vo VZN aj čo sa týka škôl a škôlok, aj, čo sa týka týchto jaslí, sme prijímali čo najrýchlejšie a 

boli dobré dôvody na to, aby sme ich čo najrýchlejšie prijali. Ja sa s tými dôvodmi stotožňujem. To, čo by 

som chcel poprosiť, aby sme sa k tomu vrátili je, že my do, ak sa nemýlim, tak len do VZN o školách škôlkach 

sme dali ten princíp, že ak má rodina viac ako 3 deti, tak tak sú tam potom nejaké úľavy. Nie som si úplne 

istý, že či nám do toho balíka spadá aj spadajú aj tieto školy, škôlky. Teda či nám tam spadajú aj tieto 

škôlky. Ja by som chcel poprosiť, aby sme sa k tomuto rozmeru v nejakej blízkej dobe ešte vrátili, skúsili si 

dať na stôl nejaké čísla, že koľko takýchto rodín máme, či je táto zľava nejako využívaná, či ju chceme 

nejakým spôsobom rozšíriť, zachovať alebo podobne. Čiže, čiže podporujem to schválenie v takom znení, 

ako je teraz aj v tej rýchlosti, v akej je teraz, lebo rozumiem tej rýchlosti, ale chcel by som poprosiť, aby 

sme sa tým viacdetným rodinám ešte nejakej dohľadnej budúcnosti vrátili a prehodnotili si to nastavenie, 
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ktoré máme a porozprávali sa o tom, že či to chceme zachovať zmeniť alebo, čo s tým.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, čo sa týka tohto VZN tak tak, ako bola aj diskusia na pri pracovnej komisie ohľadom rozpočtu 

aj teda počas tohto záveru roka. My budeme chcieť ešte otvoriť toto celé VZN, ale aby prešlo kompletne 

celým procesom, nie iba tým pätnásťdňovým pripomienkovaním, lebo tá suma to zvyšovanie je v podstate 

číslo. Tzn. je to navýšenie o 40 EUR, keď niekto navrhuje znížiť alebo zvýšiť väčšiu, tak aj dá sa to riešiť aj 

v pripomienkovom konaní, nie je to nič zložité, ale to samotné VZN otvoríme ešte raz v najbližších 

mesiacoch. Lebo chceme tam doplniť aj to, čo som spomínal, aby tam bolo fixne dané, že majú prednosť. 

Zatiaľ je to neoficiálne, ale aby to bolo aj oficiálne, že vlastne majú s trvalým pobytom v Rači majú v 

podstate prednosť, lebo teraz je to také neoficiálne a reálne to tak je, ale chceme to mať zakotvené, takže 

to budeme určite otvárať. Záleží od pani predsedníčky sociálnej komisie a vedúceho sociálneho oddelenia 

pani vedúcej, že ako sa to dohodne, že či to bude pravdepodobne na tom zastupiteľstve vo februári, ale v 

tom ďalšom. Takže tieto pripomienky určite a čo sa týka tých zliav, tak áno, týkajú sa iba školskej družiny 

alebo materskej škôlky, netýkajú sa jaslí. Ak by bolo, tak by tam bolo napísané, že toto sa toto vzťahuje, ale 

samozrejme nebola by zľava, že dostanú bezplatné jasle, ale že by neplatili nejakú školskú družinu napr. 

To si vieme predstaviť, ale keďže sú to 2 typy VZN, ktoré sa týkajú dvoch oblastí sociálnej a školskej, tak 

bude treba nájsť nejaký nejakú cestu, lebo jedno VZN podľa všetkého nemôže odkazovať na iné naše VZN 

priamo. No toto preberieme potom. Pán Groch, nech sa páči.“ 

Ing. Vladimír Groch  

„Ďakujem ja by som len doplnil, že na decembrovom zastupiteľstve sme preberali VZN č. 9, ktoré sa 

dopĺňalo o VZN  päťku o určení výšky príspevku a spôsobilo platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. Tie východiská sú úplne identické ako v tomto. Prešlo to školskou komisiou a 

sociálnou takisto, Miestnou radou a zastupiteľstvom, takže len toľko, ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Pán Polakovič faktickú, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Pán Groch, ak teda dobre som tomu rozumel, tvrdíte, že to VZN v takej podobe teda VZN o úhradách 

materských škôl, v školskom klube v takej podobe, v akom bolo schvaľované, prešlo na školskej komisii? 

Ja, ak si to dobre pamätám, tam sme sa bavili o úplne iných číslach a pred zastupiteľstvom poslanci vášho 

klubu došli s pozmeňovacím návrhom, kde tieto poplatky výrazne navýšili. Takže určite nie je pravdivé 

tvrdenie, že táto zmena VZN-ka bola prerokovaná tak, ako bola schvaľovaná.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka, faktická, pán Groch mal riadny príspevok, hej? Tak on môže uzavrieť tú diskusiu. Nech sa 

páči.“ 

Ing. Vladimír Groch  

„Ďakujem, len opakujem. Tie východiská sú úplne rovnaké. Ten problém je stále ten istý aj v tých škôlkach 

aj v tých jasliach, je to daňový bonus, sú to iné náklady, kvôli ktorým sme zvyšovali platby, to je celé.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, ja len doplním, že na pracovnej komisii ohľadom rozpočtu sa hovorilo aj o tom navyšovaní 

potrebné o 50 %, to bolo 4 dni pred zastupiteľstvom posledným a takisto sa tam hovorilo o tých jasliach s 

tým, že keďže sú tam termíny na vyvesovanie, zverejňovanie a ďalšie tak sa dohodlo, že bude sa to riešiť aj 

v rámci rozpočtu, takže nie sú to nejaké nové veci a, čo sa týka súm, tak tá suma 40 EUR, tzn. keď niekto 

chce nejakú inú sumu, môže kedykoľvek navrhnúť, tam nie je to nejaká atómová fyzika. Je to suma, o ktorej, 

ktorá je daná v rámci kompromisov a nie je ani najväčšia zas z iných Mestských častí. Pani Štefanidesová, 

nech sa páči.“ 

Ing. Júlia Štefanidesová  

„Ďakujem za slovo. Ja by som len z vlastnej skúsenosti, keďže mám 3 deti, ktoré všetky 3 navštevovali v 

nejakom bode jasle Mestskej časti Rača, tak by som chcela uviesť na pravú mieru. Za posledných 16 rokov 

dlhodobo poplatok za jasle kopíroval ± a rodičovský príspevok, tzn. ja ako pracujúca matka som dostávala 

plat v práci a rodičovský príspevok, ktorý som dostala od štátu, mi stačil na to, aby som pokryla náklady 

na jasle. Aj v tomto prípade pri tomto zvýšení tento poplatok nebude vyšší ako je rodičovský príspevok, lebo 

aktuálne od januára 2023 sa aj rodičovské príspevky zvyšujú. Plus sa zvyšujú aj rodinné prídavky a + sa 

zvyšujú aj daňové bonusy, tzn., že rodičia, ako v mínuse nebudú. Jednoducho štát zmenami zákonov 

preniesol, priniesol smerom k rodičom viacej sociálnych dávok a samosprávam nejaké zdroje odobral a 

tým pádom preto sa tieto poplatky musia meniť. Ja ako rodič troch detí, ktoré jasle navštevovali a bola som 

pracujúca matka, s týmto poplatkom problém nemám, pretože všetky deti, ktoré navštevujú jasle alebo teda 



 

6/16 

 

drvivá väčšina v tej dobe, keď moje deti chodili, boli to matky, ktoré pracujú. Tzn., že vlastne to, že mohli 

deti chodiť do jaslí, bola tam možnosť, že vôbec sa matka môže zapojiť do pracovného procesu, mať príjem 

a takisto sa kariérne udržať v profesii. Takže pre mňa akože je to obrovský benefit, že Rača vôbec má jasle. 

Ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, ja by som ešte doplnil, že my sme rozširovali jasle o v podstate o 50 % nedávno a tým pádom 

narástli výrazne náklady, tzn. to až tak nereflektovala táto suma, ktorú platia rodičia, takže naozaj stále je 

to vysoko stratová vec pre Mestskú časť, ktorú rodičia budú platiť iba čiastočne, takže snažíme sa ju 

zachovať. Takže jeden z dôvodov bol toto.  Ukončujem diskusiu, ak už nikto nie je prihlásený a poprosím 

návrhovú komisiu.“ 

 

 

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 

VZN č. 4/2018, VZN č. 1/2019 a VZN č. 12/2020 

 

Hlasovanie č. 3                                                 UZN 40/17/01/23/P 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 12 1 2 0 

 

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 

Rokovanie o tomto bode otvoril Mgr. Michal Drotován, starosta MČ Bratislava-Rača. 

Materiál uviedla Ing. Ingrid Vanerková, kontrolórka MČ Bratislava-Rača a Ing. Peter Semanco, prednosta 

 

Diskusia: 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil k tomu úveru, keďže ešte rokujeme s bankami o ponukách nejaké 

ponuky už prišli, ale chceme ako keby sa dostávať nižšie v rámci úrokov, tak bude to potom predložené na 

finančnej komisii a na zastupiteľstve v tom riadnom to schvaľovanie toho úveru. Máme nejaké už nejaké 

čísla, ale snažíme sa banky ešte o tie desatinky percentá alebo stotinky tlačiť dole, takže zatiaľ nemáme ako 

výsledné sumy. Sú oslovené viaceré banky, takže na finančnej komisii potom budete mať tie konkrétne banky 

a ponuky, ktoré budú v podstate dané. Pán Pilinský, nech sa páči.“ 

Mgr. Peter Pilinský  

„Ďakujem. Pán starosta, ja by som ťa chcel poprosiť, aby ten materiál ohľadne toho úveru nešiel iba do 

finančnej komisie, aby išiel do všetkých komisií. Ja si myslím, že to je skutočne dôležitá vec, o ktorej by 

mali byť informovaní už v tej prvopočiatočnej fáze o tých ponukách všetci poslanci alebo teda urobme si k 

tomu nejaké osobitné stretnutie, ale myslím si, že dať takúto vec do komisií všetkých, nebude problém. O to 

potom možno bude tu menšia diskusia. Chcel som sa spýtať, teda ten úver je už zapojený v tomto rozpočte, 

hej, takže už sa s ním ráta, takže keby relatívne, keby sa stalo to, že nebude schválený, tak bude robená 

úprava rozpočtu, hej a niektoré veci sa budú musieť škrtať, tak som to pochopil. Moja otázka bola, teda 

moja otázka je ohľadne developerského poplatku toho rozvojového poplatku, tam na strane 6 sa uvádza, že 

je v súčasnosti naakumulovaná vo výške 3,6 milióna, ak to teda správne čítam. Chcem sa spýtať, že na, čo 

sa plánuje ho použiť a teda, či keď máme 3,6 z developerského po poplatku na účtoch, či nám treba 1,5 

miliónový úver. V tých v tom programe 7, čo sa týkalo dopravy, je teda boli jednak bežné na úrovni tých 

140 alebo 150.000, neboli tam konkretizované, ktoré úseky sa plánujú rekonštruovať. Myslím, že tu bola 

taká dobrá, dobrým zvykom, že tie jednotlivé úseky sme si tu prešli my ako poslanci. My sme volení v 

jednotlivých svojich okrskoch. Samozrejme, že naši voliči považujú za najhoršie cesty tie, po ktorých 

chodia. Vždycky sme našli nejaký kompromis, preto sa chcem spýtať, či tento zvyk bol nejakým spôsobom 
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dodržaný aj naďalej alebo teda, že kto rozhoduje o tom, ktoré tie konkrétne úseky sa budú opravovať, či už 

sa to týka ciest, či už sa to týka chodníkov alebo aj prípadne nejakých opravy parkovísk. A čo sa týka 

kapitálových. Ja som sa ťa pán starosta pýtal aj minulý rok, ako vyzerá to budovanie parkoviska pri 

kúpalisku Krasňany, kde teda bola podľa mojich informácií už aj spracovaná projektová dokumentácia, 

bolo to na Vajnorskom úrade stavebnom na vydanie stavebného povolenia. Ja ako ešte vtedy mestských 

poslanec som tam alokoval aj teda jednu zo svojich poslaneckých priorít za minulý rok. Pravdepodobne o 

tých 20.000 Mestská časť príde, lebo sa to nestihlo zrealizovať alebo teda chcem sa spýtať, či sa v tom 

nejakým spôsobom pokračuje, že teda mesto, keď raz tie peniaze sľúbilo, či ich vie Mestskej časti posunúť, 

lebo súvisí to so zavedením parkovacej politiky v tejto oblasti. Kedy teda tam bolo zredukovaných niekoľko 

desiatok parkovacích miest a takýmto spôsobom mali byť aspoň čiastočne kompenzované s tým, že tie 

parkovacie miesta v blízkosti toho kúpaliska alebo je tam aj pošta, by určite boli využiteľné aj v priebehu v 

priebehu dňa, resp. v priebehu letnej sezóny na tom kúpalisku. Každý, kto tam pozná, tak vie, že skutočne 

je tam niekedy tie autá nemajú, kde zaparkovať. Dneska je taká doba, že ľudia chodia na kúpalisko aj z 

odľahlejších častí našej Mestskej časti nielen našej Mestskej časti. Ešte, keď sme pri tej parkovacej politike 

sa chcem spýtať, že či sa to nejakým spôsobom aj realizoval ten princíp, čo sa prijal ešte v minulom 

volebnom období, že ten poplatok za vydanie rezidenčnej karty Rača, myslím, že do výšky 10 % vracala 

späť tým rezidentom, ktorí si o to požiadali, a by ma zaujímalo, že v akej sume sa to vracia, lebo 

predpokladám, že asi nie každý si o to požiadal, prípadne len také nejaký nástrel, že percentuálne 50 % z 

tých, ktorí mali vydaní v Krasňanoch, si požiada 20 %, 10 %, 80 %? Aká to bola suma, a či teda sa s tým 

ráta aj v tomto roku. A ešte  na, ešte ma zaujímalo, lebo keď tu spomínal aj pán vicestarosta tie vlastné 

kotolne, čo majú naše školy, škôlky a teda objekty, tak ja si pamätám, myslím, že to bolo za môjho prvého 

prvé volebné obdobie, kedy sme vybudovali v spolupráci, tak kvázi PPP projekt tú kotolňu na Základnej 

škole Hubeného. Poprosím ešte minútku, to bolo na nejakých 10 rokov a myslím si, že tá doba, ak už 

neubehla, tak v blízkej dobe ubehne a že teda, či sa tam plánuje to nejakým spôsobom odkúpiť alebo či to 

potom sa zaradí pod Račiansku teplárenskú. Či toto má niekto v merku, v akom to je, v akom to je stave. 

Lebo to bola relatívne moderná kontajnerová kotolňa na tú dobu. Myslím si, že určite lepšie riešenie ako 

tam investovať do tej starej kotolne, ktorá tam skutočne zaberala zbytočne veľký priestor. Takže ak ste si to 

stihli poznačiť, ja to ešte zrekapitulujem, parkovisko, kúpalisko Krasňany, developerský poplatok, ako je to 

s tým vracaním toho 50% poplatku za rezidenčné karty. Tie chodníky a cesty, ako sa teda, či sa ešte k tomu 

nejako nejakým spôsobom budeme stretnúť, či sa tomu stretneme a si povieme, ktoré úseky a tá kotolňa by 

ma zaujímala. Ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem k tej kotolni povie Robo, ale už to uplynulo dávnejšie a je to teraz v súčasnosti pod Teplárenskou 

a Robo k tomu povie viac, čo sa týka tých otázok, tak kúpalisko, na parkovisko pri kúpalisku Krasňany. My 

sme kvôli stavebnému konaniu požiadali o stanovisko hlavné mesto, keďže je správca komunikácie 

Kadnárova, hlavné mesto požaduje v súčasnosti, aby tam bolo územné rozhodnutie, tzn. my sme 

vysvetľovali, že nám zverili tie pozemky za účelom parkoviska. Takže je to momentálne v nejakom procese 

a snažíme sa mesto presvedčiť, že postačuje tam stavebné a keď bude potrebovať územné, tak bude musieť 

prebehnúť územné konanie, stavebné povolenie. Takže zatiaľ k tomu nevieme viac povedať. Prekvapilo nás 

táto informácia a takisto aj to, že mesto požaduje bližšie informácie k projektu, ktoré bolo od začiatku 

informované len to nejaké iné oddelenie zas, takže. Ale riešime to a určite to chceme urobiť. Je to v podstate 

aj zahrnuté v rozpočte, to budovanie tých parkovacích miest pri tom kúpalisku. Čo sa týka poplatku za 

poplatku za parkovanie, tak poplatok za parkovanie bol vrátený vo výške približne 4.000 EUR, čo je 

približne 10 % z vybratých financií, takže cirka 10 % ľudí. Už je to skončené a uznesenie bolo na obdobie, 

prechodné obdobie toho prvého roku, resp. prvých 15 mesiacov, keďže prvá platnosť tých kariet platí 15 

mesiacov. Čo sa týka poplatku za rozvoj, tak poplatok za rozvoj je v súčasnosti vybraný nie v tej výške, ako 

si hovoril ale vo výške 1,9 milióna. Ešte sa z neho nečerpala žiadna suma, to je za celú dobu, kedy je 

schválený poplatok za rozvoj cirka posledných 5 rokov,  1,9 milióna s tým, že z toho sa majú platiť 

kapitálové výdavky, ktoré máte aj v tomto rozpočte uvedené. Tzn. konkretizovať sme to nekonkretizovali, 

ale v princípe jedno, či to bude z fondu rozvoja Rače alebo z poplatku za rozvoj. Námatkovo, športové 

ihrisko a okolie Základná škola Plickova + vybavenie Základnej školy Plickova 1,2-1,3 milióna, tzn. ostáva 

600.000 a ďalší projekt napr. Novohorská berie sa 1,5 milióna úver a stáť bude okolo 2,2, takže to už je 

ďalších 600.000 a už je minutý poplatok. Kadnárova pardon, takže v podstate nie je zložité určiť tých 1,9 

milióna v tých výdavkoch. Tie finančné operácie sú vrátane poplatku za rozvoj, ako som spomínal aj  pri 

tej diskusii o rozpočte na tom pracovnom stretnutí, tak tento rok budeme prvýkrát míňať poplatok za rozvoj 

a budeme ho musieť minúť celý, ktorý máme naakumulovaný. Práve z dôvodu toho, že nevieme ušetriť z 
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bežných výdavkov ako v roku 2020 napr. alebo 2021, nevieme z minulého roku kvôli tomu, že narástol 

daňový bonus už od júla v nejakej sume, nevieme ušetriť 1.000.000 EUR z bežných príjmov, takže tým 

pádom priamo sa míňa už poplatok za rozvoj a potom, čo sa týka, aká tam ešte bola otázka, som zabudol. 

Jaj tie komunikácie áno, bude diskusia určite áno. Jedná sa hlavne o opravy, menšie lokálne opravy, keďže 

zima je taká, aká je, tak je predpoklad, že bude menej výtlkov, takže predpokladáme, že bude viacej na tie 

väčšie opravy ako na  tie výtlkové opravy, že jednoducho nebude toľko výtlkov, ale určite k tomu budeme 

sedieť, čo sa týka tej kotolne, tak k tomu Robo. Nech sa páči.“  

Ing. Róbert Pajdlhauser  

„Čo sa týka kotolne na Základnej a Materskej škole Hubeného. Ako hovoríš, bola odkúpená. Bola tam 

desaťročná zmluva, prešla do nášho majetku, čo sa týka tej kotolne, ako takej, ono to bolo riešenie, ktoré v 

danej v danom momente bolo dobré. Dneska tá kotolňa v niektorých technických prvkoch zaostáva, aj 

začína byť zastaralá viac menej. Teraz je úvaha o tom ty si minule spomínal tepelné čerpadlá. Áno, sú tam 

3 tepelné čerpadlá, ale vykazujú značnú poruchovosť, začínajú vykazovať a čo je problém, tak celá tá 

kotolňa je postavená na plyne, čiže tam nie je kombinácia plyn - elektrika, keď si pamätáš, keď si videl tú 

dokumentáciu. Čiže aj tie tepelné čerpadlá sú postavené na plyne. Čo zámer je taký, že ak dôjde k plánu 

obnovy a bude nejaká výzva, ktorá by nám pasovala na toto, tak realizovať kombináciu elektrika plyn, resp. 

fotovoltarika alebo iné zdroje tepla, ktoré by tam mohli byť, čím by sme zmenili pomer vlastne fosílnych 

palív a teda obnoviteľných zdrojov. Čo je ďalšie problémy mnohých stavieb z hľadiska vykurovania je to, 

že to bolo stavané v rokoch, v ktorých to bolo stavané a ty si minule takisto hovoril o tom, že jak sa budovy 

zateplili. Áno, to je fajn, je to super až na to, že to je ten prvý krok ku všetkým tým veciam, čo sa týka úspor. 

Pretože vetvenie vykurovacích, teda vetvy, ktoré tam boli spravené, nezohľadňujú to, že chceme šetriť, 

pretože boli jednovetvové maximálne dvojvetvové vedenia, tzn., že v čase, keď aj kúriť nepotrebuješ, ale 

potrebuješ kúriť telocvičňu, tak tak, či tak kúriš celú školu, čiže nás bude čakať v podstate rekonštrukcia, 

ako rozdeliť alebo prerozdeliť vlastne jednotlivé vetvy na to, aby sme nevykurovali kuchyňu, keď ju netreba 

alebo telocvičňu, keď ju netreba, aby sme nekúrili triedy, keď ich netreba a pod. Čiže tam je ešte viacej 

krokov k regulácii, ktorá by mala priniesť úspory energií. Čiže je to kombinácia palív, čiže nejaké výzvy, 

ktoré nám sadnú na tieto rekonštrukcie obnoviteľné zdroje a prevetvovanie tých vlastne tých našich 

objektov. Ďakujem. A ešte jeden dotaz, čo si sa pýtal, že ako je to prevádzkované. My sme v podstate prevzali 

tú kotolňu, kúpili a vypísali sme súťaž na správcu, čiže tá kotolňa reálne funguje na náš plyn a na našu 

elektriku, ale spravuje nám ju správca, čo je Račianska teplárenská, ktorá vyhrala vlastne tú súťaž. Je to 

naozaj formálny poplatok majú postavenú tým, že má aj ostatné kotolne na nejakom centrálnom pulte, aj 

túto kotolňu má na centrálnom pulte vlastne a riadi ju. Ďakujem.“  

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem. Pán Polakovič, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Ja by som sa len opýtal, lebo stále tu hovoríme o tom, že bol ten daňový bonus, ktorý nejakým spôsobom 

vyškrtal tie príjmy dane z príjmov fyzických osôb, ale keď sa pozerám pri schvaľovaní rozpočtu roku 21, 

tak tam vidím nejakú predikciu dane z príjmov fyzických osôb okolo 4,7 milióna. Keď sa pozriem na 

schvaľovanie rozpočtu na rok 2022, tak tam opätovne vidím nejakú našu predikciu dane z príjmov fyzických 

osôb 4,7 miliónov, s ktorým úrad musel rátať, keď sa pozriem na návrh rozpočtu 23 tak vidím daň z príjmov 

fyzických osôb 5,2 milióna. Takže úplne tomu nerozumiem, lebo úrad nejakým spôsobom 2 roky rátal s tým, 

že v roku 2023 bude robiť s číslami 4,7 milióna dane z príjmov fyzických osôb. Dnes hovoríme o tom, že tu 

prišiel nejaký daňový bonus, ktorý výrazne zoškrtal príjmy samosprávy, hlavne teda príjmy z daní fyzických 

osôb a máme tu 5,2 milióna, čo o pol milióna viacej, ako sme predikovali v roku 21 a 22. Tak len prosím o 

vysvetlenie.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka rozpočtu, tak tie návrhy, ktoré teda tie ďalšie roky 24 a 25 tak isto ako v minulosti sú iba 

odhady s tým, že ten výber v roku 2022 a v roku 2023 keby nebol daňový bonus, tak by bol výrazne vyšší. 

Tzn. tam by nebol rozpočet za 23 by bol 5,7 milióna a pod. tzn. že to sú veci, ktoré sú nižšie a keď si pozriete 

rozpočet bežné výdavky, ktoré sú kryté s týmito bežnými príjmami, keď si ho pozriete iba tak námatkovo, 

tak školstvo narástlo 1,3 milióna, tá kapitola a celý rozpočet nárast je približne 1,3 milióna, tzn. dá sa 

povedať, že ten to navýšenie príjmov, ktoré sú v podstate pohltí školstvo, školy a škôlky. A s tým, že to, čo 

je zvyšok, tak tam sa muselo škrtať a šetriť, pretože tam sa samozrejme zvyšujú výdavky elektrina, 

minimálna mzda, tovary, služby, ale tie príjmy jednoducho nenarastajú. Tie príjmy každý rok narastajú, aj 

tento rok narastú príjmy oproti predošlým rokom, lebo zvyšuje sa, zvyšujú sa mzdy, ale tie príjmy narastú 

výrazne menej, ako by bolo v prípade, keby nebol daňový bonus. Samozrejme, tie príjmy môžu byť ešte 
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nižšie, keď bude väčšia nezamestnanosť a pod. vychádza to zo súčasných čísel Ministerstva financií a zo 

súčasnej aj zamestnanosti. Takže to sú veci, čo sa upravujú v priebehu roka. Takže to ťažko takto 

porovnávať. Keď si porovnáte rok 2020 sumu príjmy, celkové príjmy a výdavky na školstvo a rok 2023, tak 

je tam výrazný nárast, to je hlavne tie platy učiteľov. Financie na dofinancovanie, ďalších vecí v rámci 

školstva.  Ten nárast je tam taký, ale čo sa týka tých predikcií, tak tie sú naozaj veľmi konzervatívne. My 

sme robili vždy konzervatívne predikcie, tzn., že tie výbery, keď si pozriete aj tie pôvodne schválené rozpočty 

za rok 20 alebo 21, tak tie príjmy boli potom vyššie, ako sme my predpokladali, ale tento rok tak to už 

jednoducho nebude reálne. Budeme radi, keď budú vyššie tým pádom, keď budú vyššie príjmy z dane z 

príjmu fyzických osôb alebo teda z iných príjmov, tak budeme vedieť môcť dať učiteľom alebo určite nejaké 

odmeny a pod. Teraz v týchto mzdách a všetkých veciach sú nie je zarátané žiadne odmeny pre žiadnych 

zamestnancov, takže je to v podstate, je to čisto mzda, ktorá vychádza podľa toho navýšenia aj pre školstvo 

aj pre ostatných. Pán Polakovič, nech sa páči.“  

PhDr. Ján Polakovič  

„No ja tomu rozumiem, ale tie predikcie sa robia aj z toho dôvodu, aby sa Miestny úrad nejakým spôsobom 

pripravoval či už režijne, zamestnanecky atď. na aké s akými príjmami asi môže rátať. V roku 2020 tu došlo 

k zvýšenie daní z nehnuteľnosti, kde nakoniec došlo k zvýšeniu v skutočnosti okolo 700.000 EUR, ak sa, ak 

sa nemýlim, čo je teda jeden z hlavných z hlavných príjmov mestsko-časného rozpočtu. Potom tu rátame s 

predikciou 4,7 miliónov dane z príjmu, tzn. že my sme museli rátať s tým, že sa to môže stať, že tá výška 

daní z príjmov by bola 4,7 milióna. Ako úrad, zodpovedný účtovník a nejaký zostavovateľ rozpočtu, ak by 

to bolo v súkromnej firme, musí rátať, že sa to môže stať a dnes sa stane to, že ten príjem je vyšší o pol 

milióna. A hovoríme tu o katastrofe a o tom, že nám nejakým spôsobom sa znížili tie príjmy. A ja teraz sa 

pýtam, kde sú tie peniaze, kde je tých 700.000 z dane z nehnuteľnosti? Jak je možné, že zrazu nám chýbajú 

dane z príjmov, ja sa tomu, musím pravdu povedať, musím povedať hlbšiu analýzu, kde sa tie peniaze 

stratili, ale dnes, keď počúvame o tom, že musíme brať úver, musíme dofinancovávať rozpočet 22, ktorý bol 

schválený tiež na výške 4,7 milióna dane z príjmov fyzických osôb a skutočnosť je 5,1 milióna. A tzn. 

o 400.000 vyšší a na konci tento rozpočet musíme dofinancovať pol milióna, ak som to správne pochopil, 

ako ste na konci hovorili pán Semanco, tak ja neviem, ako sa to môže stať a ja si myslím, že, jak hovoril aj 

pán Matovič a poprosím ako pán kolega Pajdlhauser si navýšil čas, hovoril o tom, že predsa príjmy 

samospráv sa zvyšujú a ja v tomto prípade musím súhlasiť, že je nie úplne korektné, aby sme rozprávali 

rodičom detí, že kvôli tomu, že vám bol daný daňový bonus, nám sa výrazne znížili príjmy, a preto vám 

musíme zvyšovať poplatky, lebo podľa tohto rozpočtu, ktorý ja vidím, k žiadnemu výraznému zníženiu 

príjmov daní z fyzických osôb neprišlo alebo minimálne určite nie takému zníženiu, s akým sme my ako 

samosprávy nemohli rátať, lebo my sme museli byť pripravení ešte na nižší príjem. Tak ja teraz tomu úplne 

nerozumiem, bolo tu zvýšenie daní z nehnuteľností 700.000 EUR, máme tu výrazne vyššie príjmy z daní z 

fyzických osôb z príjmov fyzických osôb, ako mohli byť. Ale hovoríme tu o tom, že nie sú peniaze a ideme 

brať úvery atď.. Tak ja sa pýtam, kde sú tie peniaze? Samozrejme, že mne sa to veľmi ťažko teraz celý 

rozpočet pozerá, ja som videl, že správa hospodárskych budov, tam bolo navýšenie mzdy, tuším z 200 na 

280.000 alebo taký výrazne skokový oproti iným rokom, že vždy tam bolo tuším okolo 10, 15.000 EUR a 

zrazu tam bolo skokové navýšenie tuším až o, ja nechcem teraz klamať, lebo tým, že to nemám vytlačené 

materiály, ale bolo tam skokové navýšenie, takže ja si myslím, že ten rozpočet si zaslúži revíziu, lebo, lebo 

naozaj to neodpovedá tomu, čo je nám hovorené. Že teda napr. tie dane z príjmov z fyzických osôb.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Môžem Vás poprosiť dodržiavať...“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Ale musíte potom aj kolegu vždy poprosiť.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem pekne to, čo ste povedali, tak to platí, že tomu nerozumiete. Tak, keďže tomu nerozumiete, tak je 

práve toto dôležité, aby ste tomu rozumeli a z toho dôvodu je potrebné si ten rozpočet naštudovať a nehádzať 

tu iba nejaké vymyslené čísla. Len pre vašu informáciu. Vidíte to v tabuľke daň z príjmu fyzických osôb v 

roku 2021 bol 4,6 milióna. Predpoklad na rok 23 je 5,1 milióna, to je nárast do 500.000 EUR, ale keď si 

pozriete rovnakú tabuľku vo výdavkoch vzdelávanie, tak výdavky na vzdelávanie. To sú školy a škôlky za 

rok 21 bolo 7,1 milióna a v rozpočte na rok 23 9,7 milióna, tzn. tam sú tie peniaze a nie sú tam tie peniaze, 

lebo tie peniaze musíme šetriť, pretože nárast v školstve je o 2,6 milióna výdavky. Tzn., keď chcete vedieť, 

kde sú tie peniaze, tak valorizácia príjmov učiteľov, valorizácia príjmov nadväzujúca, ktorá je potrebná 

pre nepedagogických zamestnancov, takisto zvyšovanie príjmov platov zamestnancov materských škôl, to 

je to, kde sú tie peniaze, pretože ak ste si pozornejšie sledovali alebo prezreli rozpočet tak 65,08 % rozpočtu 
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ide do školstva, tzn. školy a škôlky, to je 2/3 celého rozpočtu, bežné a kapitálové výdavky. A zvyšné veci tam 

sa hráme o nejaké sumy, ktoré škrtáme o, nejaké dotácie sa znižujú a pod. to je šetrenie, ktoré je možné, 

ktoré sme museli bolo to nevyhnutné, tak by som povedal. Práve z toho dôvodu, aby sme mali udržateľné 

materské školy a škôlky. Ako som spomínal navyšovanie poplatkov za škôlky a za školskú družinu a za 

jedálne, za jedáleň nám prinesie približne 300.000 EUR +, ale ten - je 800.000, takže stále sme v mínuse 

500.000, ktoré sme museli zoškrtávať z iných položiek. To, že sa navýšil rozpočet v nominálnych sumách, 

tak to je áno to, pán Matovič má určite pravdu. Lenže výrazne viac sa navýšili výdavky hlavne v rámci 

školstva a ďalších. Tzn. to sú tie práve veci, ktoré tam chýbajú, takže hovoriť o nejakom navyšovaní. Čo sa 

týka daní z nehnuteľnosti, tak samotná daň z nehnuteľnosti tvorí cca 15 % príjmov, takže to navýšenie daní 

z nehnuteľnosti cirka o 100 % tvorí 7 % príjmov Mestskej časti, takže nie je to taký výrazný nárast a zase 

ako som spomínal, tento nárast je premietnutý hlavne v tých školách a v škôlkach. Ako viete aj kapitálové 

výdavky, väčšina z nich ide do opráv rekonštrukcie do Základnej školy Plickova, takže väčšinu tých 

výdavkov dávame do základných škôl. Takže tam máte tie čísla všetky dané a áno, hovoriť o nominálnych 

sumách, že je tam nárast. Samozrejme, že je tam nárast, keby nebol, tak by sme museli zrušiť jasle. Museli 

by sme zrušiť denný stacionár, museli by sme redukovať školské družiny a pod. to sa zatiaľ nie je potrebné 

našťastie robiť práve tým, že sme navyšovali poplatok, pretože ináč by sme tých 300.000 už nevedeli 

zoškrtať nikde. Takže by sme museli míňať z kapitálových príjmov z fondu rozvoja. Radšej by sme museli 

bežné výdavky platiť, takže tým pádom by sme nemohli robiť zas investičné a dlhodobo to je neudržateľné. 

Pán Pilinský, nech sa páči.“  

Mgr. Peter Pilinský  

„Ďakujem, pán starosta toto má byť tvoja úloha vysvetľovať, takže ja som len chcel povedať, že držme sa v 

nejakej rámci slušnosti a keby si si tú prvú vetu odpustil, tak ja sa ani neprihlásim. Hej, ako neurážajme sa 

tu, že niekto niečomu nerozumie. Poslanci sú na to, aby sa pýtali, je to ich legitímne právo, tak skúsme sa 

hovorím držať v nejakých rámci slušnosti a neurážať tu poslancov, že tomu nerozumejú a majú si to 

naštudovať. Je to ich právo sa na takéto regulárne otázky, pýtať predstaviteľa obce a ja som pri prihlásení 

aj riadnym, tak tam sa potom spýtam, ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, pani do Dobrotková, nech sa páči. Ja iba do dopĺňam, že pán Polakovič sám hovoril, že tomu 

nerozumie, takže ja som ho iba citoval. Pani do Dobrotková, nech sa páči.  Aha dobre, takže pani 

Dobrotkovú vypnúť poprosím. Pán Groch, nech sa páči.“  

Ing. Vladimír Groch  

„Ďakujem, ja len rýchlo by som sa chcel spýtať k úveru, ak vám už prišli ponuky a hlavne k zámeru čerpania 

toho rozpočtu nepredpokladám, že to budeme chcieť vyčerpať naraz, neviem, to by som len takú krátku 

otázku na to a že či už máte predstavu, že v čase akoby sa ten účet ten úver čerpal tento rok. Len ak máte 

tie informácie už nejak aspoň zhruba.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka toho úveru tak ako pán poslanec Pilinský navrhoval alebo hovoril, jednu z možností je, že urobí 

sa pracovné stretnutie iba k tejto téme, kde budú všetci poslanci, asi to bude jednoduchšie. Lebo tie bankové 

údaje aj tie ponuky sú v podstate nejaké tajomstvo bankové, takže to v podstate asi by nemalo byť verejné. 

Samozrejme, keď už sa uzavrie zmluva vyberie, tak už tie zmluvy sú zverejnené s tým víťazom. Čo sa týka 

čerpania, tak predpokladáme čerpanie v priebehu tohto roku, tzn. do konca tohto roka. Pán Máťuš, nech 

sa páči.“ 

Miloš Máťuš  

„Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať na 2 veci, to je teda  ohľadne teda Plickovej školy, podľa toho teda, 

či keď podľa tohoto rozpočtu všetko prebehne, či tá, či tá Plickova bude teda na komplet hotová. Či sa 

nebude musieť niečo riešiť ešte mimo toho, či to je tak postavené. A druhá otázka moja je. Možnože to tam 

bolo v dokladoch, ale nenašiel som, koľko ostane vo fonde rozvoja Rače peňazí. Keď minieme, teda keď 

zoberieme na školy a na tieto veci, ktoré sú v tomto rozpočte, že koľko tam ostane peňazí, dobre? Ďakujem.“  

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, čo sa týka tej prvej otázky, tak áno, je tam na rozpočtované aj to ihrisko, vonkajší areál a 

zariadenia školy s tým, že bude celá vyriešená s výnimkou zariaďovania druhého stupňa, tzn. tam sa 

predpokladá v nasledujúcich rokoch zariaďovanie laboratórií a ďalších tých učební pre druhý stupeň, 

keďže prvé roky tam bude iba prvý stupeň, takže bude v podstate zariadená iba časť školy, nie úplne všetky 

triedy, takže tam predpokladáme nejakú sumu do 200.000, čo sa bude zariaďovať ešte tie laboratóriá a 

nejaké ďalšie triedy. V prvej fáze sa plánuje zariadiť priebežne 15 z 25 tried, takže tento rok. Čo sa týka, 

čo sa týka predpokladaného fondu rozvoja Rače, tak sa a rezervného fondu, tak všetky obidva tieto fondy 
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sa predpokladá, máte to aj v tej písomnej časti, že bude tam zostatok 750.000, tzn. 750.000 po čerpaní a 

pridaní toho poplatku za rozvoj, ktorý vlastne vznikne v priebehu tohto roka, takže 750.000. Súčasný fond 

rozvoja Rače je 3,6 milióna približne, takže tam ostane približne, no -3 000 000. Pán Feik, nech sa páči.“ 

Ing. Michal Feik, PhD.  

„Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja by som začal tým daňovým bonusom, pretože keďže pracujem na 

Bratislavskom samosprávnom kraji, boli sme účastní tých debát aj s Igorom Matovičom ešte vtedy ako 

ministrom financií aj Eduardom Hegerom ako predsedom vlády a veľmi intenzívne sme vlastne 

argumentovali tým, že čo sa stane keď vláda/parlament zoberú samosprávam financie, tak sme tam počítali 

teda, že alebo teda vlastne realita je taká, že samosprávy na celom Slovensku prídu o 550 000 000. Pol 

miliardy zobral tento štát samosprávam, a to je to, čo dnes riešime a keď teda sme to namietali u teda 

ministra financií a predsedu vlády, tak oni tiež sa na to pozreli, tak úplne jednoducho. Veď, čo, o čom 

rozprávate, veď samosprávy budú mať viac peňazí a keď to tak Igor dal takto vedľa seba, tak mu to tiež tak 

jednoducho vychádzalo. Veď to, čo vám zoberieme, veď to budete mať viac a takto vyzerá aj v Rači a keď 

si to tak akože na prvý pohľad pozrieme, tak vlastne ako keby boli tie samosprávy na nule, ale Štatistický 

úrad zverejnil teraz trinásteho minulý piatok oficiálnu infláciu 12,8 %. Čiže len, keď si to tak veľmi 

zjednodušene premietneme, tak vlastne ani to, čo zobral, zobral štát samosprávam, ani zďaleka neberie do 

úvahy infláciu, ktorá tu je. Nehovoriac o tom, že, že, keďže veľká časť rozpočtu je ide na mzdy, tam sú 

automaticky sa premietajú tie náklady, o energiách nehovoriac, čiže vlastne na konci dňa všetky 

samosprávy a týka sa to nielen Rače, ale celého Slovenska, prichádzajú o veľké peniaze a nevychádza to 

jednoducho, všetci musia nejakým spôsobom to premietať do svojich rozpočtov, čiže časť samospráv robí 

to, čo sme už tu počuli, čiže zvyšuje poplatky, ak môžu také poplatky zvýšiť. Čo sa týka napr. poviem 

Bratislavský samosprávny kraj prepustil 10 % ľudí na svojom úrade, čo je, že radikálne prepúšťanie. Pre 

Bratislavský samosprávny kraj, čo je územie, ktoré sa týka Rače, je to -20 000 000. To sú peniaze, ktoré 

budú chýbať aj tu z tých daní, takže v podstate minister financií vtedajší nebol ochotný absolútne brať do 

úvahy a žiadne argumenty týkajúce sa práve týchto čísel, čiže jednoducho sa na to pozrel. A čo si, ale 

myslím, že nastane, keďže táto predikcia je zo septembra je, že aj firmy aj mnohé inštitúcie premietajú 

vlastne tú infláciu nejakým spôsobom do daní, teda do platov, čiže sa to nejakým spôsobom premietne do 

daní z príjmov fyzických osôb, čiže ja si osobne myslím, že na konci dňa nebude to ten príjem až taký nižší 

ako predpokladáme, čiže tu bude asi na mieste to, že sa niekedy možno v polroku stretneme, budeme 

upravovať ten rozpočet. Všetci to prajeme, aby sa tak stalo, ale vysoko pravdepodobne sa to stane, lebo tá 

predikcia, oni elementárne prepočty nemali pripravené, nie je to ešte takéto, že, že budú vedieť, čo sa bude 

diať o rok alebo o dva. Čiže ako áno, samosprávy musia vo svojich rozpočtoch vychádzať z oficiálnych 

čísel, iné neexistujú. To si nemôže pán prednosta vymyslieť nejaké číslo, on musí vychádzať z toho, čo 

vlastne Ministerstvo financií predikuje, keďže tam pracuje, pracujú takí ľudí, ako pracujú, ktorých 

nepočúva na argumenty, nemajú žiadne dopadové analýzy spravené. Tak máme čísla, aké máme. Čiže my 

budeme veľmi prekvapení, čo sa nakoniec udeje. Ja si myslím, že to ten príjem bude nakoniec trošku vyšší. 

Kiež by bol. Pevne verím, že nejaká kompenzácia nakoniec pre tie samosprávy príde. Lebo toto je, že 

zásadný výpadok, keď sa bavíme o 800.000 alebo milióne pri takom rozpočte ako Rača má, tak to je, to je 

obrovský problém. Preto, keď sme, keďže minule debatovali o tom, že je potrebné zobrať nejaký úver na to, 

aby sme vôbec v Rači niečo spravili. Tak tak a pripravili nejaké projektové dokumentácie a k tomu teda 

smeruje moja prosba a pripomienka, aby sme si stanovili nejaký postup, ako budeme vyhodnocovať, že do 

ktorých projektových dokumentácií tých 200.000, čo ste pán prednosta spomínali, budeme tie financie 

dávať. Čiže asi by sme si mohli povedať, že na tých nejakých ďalších komisiách by sme to mohli prebrať, 

lebo je tu plán obnovy. Sú tu nejaké možnosti čerpania z eurofondov. A určite by sme ich mali využiť. Takže 

toto je ako taká moja nejaká prosba, že poďme si stanoviť nejaký nejaké harmonogram aj postup, aj kde to 

o tom budeme diskutovať. Potom druhá pripomienka sa týka tých cestných komunikácií. Veľmi veľmi to 

rýchlo ukončím, že by sme tam zaradili nielen cesty, ale aj chodníky, nuž a posledná vec je, to som spomínal 

aj minule, že by sme teda sa dohodli na nejakom časovom harmonograme na príprave toho projektu 

nejakého programového vyhlásenia, na ktorom sa všetci ako poslanci dohodneme a to bude vlastne na 

najbližšie 4 roky. Ďakujem veľmi pekne.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem pekne, keď si pozriete v skutočnosti teda schválené rozpočty v minulosti, tak my sme sa na 

začiatku vždy snažili byť konzervatívni, tzn., keď boli väčšie príjmy, tak potom sa to riešilo v rámci tých 

zmien rozpočtu. Takže samozrejme my budeme radi, keď ten výber daní z príjmu fyzických osôb bude vyšší 

ako očakávame, vždy je jednoduchšie navyšovať, ako potom ešte škrtávať ďalej niečo. Hlavne keď plynie 

čas. Takže v tomto určite. Čo sa týka tých komunikácií, tak priebežne sme riešili ešte v minulosti, že by sa 
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opravil chodník, kompletne opravil chodník na ihrisku Sklabinská, ale samozrejme je to otvorená otázka, 

takže na to relatívne dosť veľký projekt by bol. Samozrejme, môžu sa riešiť aj iné veci, takže. Miesto tohto, 

tzn. ten pôvodný návrh bola Sklabinská, ale samozrejme ešte bude diskusia. Čo sa týka v projektovej 

dokumentácii, tak tam bola diskusia, že aspoň som to ja tak tomu rozumel, že chcete, aby sa robila 

projektová dokumentácia aj stavebné nastavené povolenie Kultúrne stredisko Žarnovická. Ak teda nie, tak 

potom sa môže otvoriť, že čo ďalej s tými financiami, ktoré sa tu navrhujú, ale rátalo sa s tým, že to 

navýšenie ± je tá to Kultúrne stredisko Žarnovická. Takže ale samozrejme to už je v rámci vašich klubov, 

ako poviete, my samozrejme vieme riešiť tie projekty tak, ako sa dohodneme. Tie projekty, ktoré boli v 

pôvodnom návrhu, tak tie ste dostali. To je tá hasičská zbrojnica a tie ďalšie, ktoré sú nejaké, to ste mali aj 

v tej textovej časti, ale tých 200.000 sa primárne rátalo na tú Žarnovickú, ale je to na vás, ako sa 

rozhodnete. Pán Pilinský, nech sa páči.“ 

Mgr. Peter Pilinský  

„Ďakujem, ja by som sa vrátil ešte k tomu developerskému poplatku. Ja by som sa rád spýtal teda, že ak 

som tak len tak narýchlo zrátal Rínok, Rendez Vous, bytový dom Elán, výstavba oproti Rendezu tu neviem 

oproti Rendezu, to neviem, ako sa volá. Tam na tej zákrute pred Demarom, resp. Dolný Slanec tak, že či sú 

už vybraté developerské poplatky zo všetkých týchto stavieb, resp. tie, ktoré majú právoplatné stavebné 

povolenia, tak to by si si mohol pamätať a teda, že ak nie tak v akom je to štádiu. Lebo mohol sa niekto 

odvolať, je to niekde na odvolacom konaní. A ešte sa teraz spýtam, pamätám si, že v minulom volebnom 

období bola taká téma prestrešenie amfiteátra a teda, že či to úplne vypadlo z nejakého plánu investičnej 

činnosti alebo či to bolo, či to tam proste niekde je, alebo či to je úplne pasé tento zámer.“  

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem. Pasé to nie je, prebieha tam stavebné konanie. Momentálne keďže viete, aké sú možnosti 

rozpočtu, tak sme tam nedávali veci, ktoré nevieme zatiaľ vykryť. Ako som spomínal. Keď bude príjem, 

napr. budeme teraz chcieť žiadať zas fond rozvoja športu, aby aspoň časť ihriska Plickova sa 

prefinancovala a pod. Tzn., keď my rátame v tomto rozpočte s najhoršou alternatívou, že nebudú 

mimorozpočtové zdroje, keď budú, tak ostáva teda ušetrená tá suma, ale nechceme ísť do nových projektov, 

kým nemáme ukončené tie súčasné. Tzn. hlavne teda škola Plickova, aby sme neskončili tak, že máme 

rozbehnutých x projektov vysúťažených a nevieme to z čoho financovať. Takže tá, ten amfiteáter sa 

pripravuje, ráta sa s ním, len zatiaľ, teda sme ho nedávali do tohtoročného rozpočtu, lebo potrebujeme mať 

uzavreté tieto projekty, ktoré sú rozbehnuté. Čo sa týka poplatku za rozvoj, tak z tých väčších projektov bol 

vybraný poplatok kompletne za rozvoj Rínok Rača, Rendez Vous alebo ako sa to teraz Rendez, tie bytové 

domy pri policajnej akadémii. A to je všetko. Tzn. to sú všetky poplatky, ktoré sú vybrané, čo sa týka 

bytových bytové domy pri Šajbách, tam ešte nezačalo stavebné konanie, takže tam ešte nie ani stavebné 

povolenie nie je. Čo sa týka Dolného Slanca, tak tam, ak sa nemýlim, je tam nejaké odvolanie, ale nie som 

si úplne istý, ale ešte tam nebol, ešte som nepodpisoval výmer. Takže, ale bude mať stretnutie s investorom 

tohto zámeru aj k tejto téme, že či môžu majú možnosť zaplatiť ten poplatok jednorazovo alebo ako teda, 

jak to bude. Ale zatiaľ nemajú právoplatné, aspoň neviem o tom, že by bolo už právoplatné stavebné. Čo sa 

týka Verdeny, tak tam myslím, že práve som to dával preverovať na stavebný úrad, aby mi dali vedieť, že či 

už je tam právoplatnosť, ale tiež ešte nebol výmer, ale už by mala byť v týchto dňoch asi právoplatnosť. A 

to je v podstate, čo sa týka väčších projektov všetko. A čo sa týka. Prosím? Áno, áno + ešte rodinné domy 

a tieto ako drobnosti a + ešte logistická hala, tam v podstate my sme dali nejaký výmer 35 EUR za meter. 

Oni namietajú, že spadajú pod tú nižšiu kategóriu. Nie, nie, to je na Žabom Majeri. No a tam oni sa odvolali 

na finančnú správu a ešte nevieme rozhodnutie, ale tam by sme mohli mať pol milióna eur za tú logistickú 

halu len. To je to ešte ako keby v procese a tiež teda ešte nemajú právoplatné, takže samozrejme ten výber 

my odhadujeme takisto konzervatívny. Je možné, že keby boli napr. táto hala a tie ďalšie veci tak zaplatené 

a vyriešené, tak tým pádom je možný, že bude príjem vyšší a tým pádom ten fond rozvoja Rače, ktorý som 

spomínal pánovi Máťušovi, že by bol tých 750.000 tak bude o to vyšší samozrejme. Pán Pilinský s faktickou, 

nech sa páči.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Kozmetika ostáva v princípe tá, ten pôdorys, je ten istý, takže tam je možné, že tam nejaký, to ani neviem, 

či je, ale myslím, že oni tam búrali nejakú časť, na čo teraz robia tam, čo je ten žeriav, čo je také ako keby 

taká vlnovka, tak to pôvodne bolo väčšie, lebo tam vlastne bola tá hala. Ona sa zmenšila, ona je teraz takou 

vlnovkou, ako keby ukončená. Tzn. výmerovo, je to menšie, ako to bolo predtým a že žiaľbohu to sa 

mínusuje, takže v podstate oni sú na nule. Tam jediný poplatok, ktorý je možný je, že keby tam chcel ešte 

niečo pristavovať, ale tam sú tiež nejaké garáže, ktoré budú búrať. Takže Verdena sa mínusuje. Elán, to je 

nejakých pár metrov a Dolný Slanec by mal byť v podstate, keďže je to pole, tak v podstate by mal byť jedna 
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k jednej. Ale tam predpokladáme výber podiel, ktorý získa Mestská časť cirka možno 450.000 odhadom. 

Pán Polakovič, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Mrzí ma, že takto reagujete, pán starosta. Ja sa tu nebudem hrať na ekonomického experta, ale ako 

povedal kolega Pilinský. Myslím si, že mám právo sa pýtať a ja súhlasím s vami, že sa bežné výdavky 

zvyšujú, ale ja som reagoval na to, že si budem chcieť pozrieť do rozpočtu aj, čo sa zvyšuje niečo iné, lebo 

žili sme tu v nejakých koronových časoch, ktoré neboli dobré a mne napr. námatkovo som si len pozrel, že 

od roku 2020 do roku 2022 - 3 napr. hospodárska správa, mzdy išli z 220, idú už na 320. Ja len chcem 

povedať, že tu pozerám jedno, že to je skokové množstvo 30 %, o 100.000 EUR. Ja nehovorím, že to nemá 

odôvodnie je nejaké, ale ako hovoril kolega Feik, že napr. na BSK prepúšťali a my sme tu išli v mzdách 

naozaj skokovo a ja verím, že ste za tým asi niečo máte, len nebol by som rád, aby sme to teraz všetko 

hádzali na rodičov s deťmi, lebo tu sú teda aj iné navýšenia v tom rozpočte, ktoré možno nemusia úplne 

zodpovedať tomu, že by samospráva si mala dávať pozor na výdavky, lebo naozaj sme tu mali ťažké obdobie 

a čaká nás veľmi ťažké nevyspytateľné obdobie, a preto hovorím o tom, že či je úplne vhodné brať milión a 

pol úver. Ja len spomeniem, že keď sme boli na finančnej komisii, ešte kolega Jošt predseda hovoril o tom, 

že či ten úver, ktorý už máme zobratý, nesplatíme. To bola finančná komisia, že o tom bola diskusia. Tam 

sme hovorili, že nie, že sa to neoplatí. Na Miestnej rade už zrazu bolo, že nie, že ideme splácať minulý úver, 

čo je rozdiel týždňa, ale už sme hovorili o tom, že ideme zobrať 1 000 000 úver. A zrazu niektorý poslanec 

zdvihne ruku a povie, že však zoberme milión a pol. A zrazu na zastupiteľstve už to nebol 1 000 000, ale bol 

to milión a pol. A mne toto príde naozaj, ako kebyže však poberme si tu spotrebné úvery postavajme, čo je 

treba a občania budú spokojní. Ja tomu rozumiem. A aj tí občania budú spokojní, ale niekedy si treba 

povedať, že na čo máme a na, čo nemáme a že treba šetriť. A toto mi príde naozaj. Nehnevajte sa, pán 

starosta, ale príde mi to presne ako s tým zvýšením poplatkov v škôlkach. Že ja poviem, no ja som to nevidel, 

prvýkrát to vidím, zdržujem sa a vy vystrelíte proti mne, že no tak povedzte vy, kde zoženiete 300.000 EUR. 

No, no ja neviem, no musím sa na to pozrieť. A teraz je to takisto, že už tento rozpočet ráta s úverom milión 

a pol, ktorý proste v týždňoch zrazu narástol z toho, že ideme splatiť úver na to, že berieme úver 1 000 000 

zrazu milión a pol. Už je zahrnutý v rozpočte. A nedajbože by Polakovič povedal, že no počkajme haló. 

Poďme sa rozprávať o tom, že či ho využijeme, aj aj keby zoženieme mimorozpočtové zdroje na Kadnárovú 

škôlku. Tak to povedia, no tak pán Polakovič, tak povedzte, čo tým ľuďom škrtnete. A už to bude z toho, že 

to kvôli Polakovičovi nemáte. Toto to kvôli Polakovičovi nemáte toto. Lebo naozaj tu spravíme pekný 

rozpočet naozaj pre tých ľudí, že ideme spraviť veľa vecí. Ale potom, ak náhodou sa chce niekto ozvať, že 

či je to správne, lebo už sa pomaly blížime k úverovému stropu. Ja neviem, opravte ma pán Semanco, či je 

to okolo 8 000 000. Úverový strop Mestskej časti, ak sa nemýlim. ±. Čiže blížime sa k úverovému stropu a 

my nevieme, čo nás čaká, nevieme, ako sa vyvinie situácia na Ukrajine, nevieme, ako sa vyvinie trh s 

energiami. A čo urobíme o rok, keď sa vyvinie veľmi zle. Čo keď príde ďalšia situácia s koronou. Budeme 

brať ďalšie úvery, z čoho to budeme platiť. Čiže ja len som chcel na toto upozorniť, že aby sme nedopadli, 

tak jak aj niektorí Slováci, že tu si poberme spotrebné úvery, porobme, čo je treba, ale potom čo. Takže 

mne sa len naozaj nepáčila diskusia o tom úvere, že sme z jednej finančnej komisie, kde sme sa rozprávali 

o tom, či splatíme starý úver, skočili o týždeň na radu, kde už sa úver 1 000 000 bral a kde sa jedným 

zdvihnutím ruky poslanca na zastupiteľstve o ďalší týždeň už stal milión a pol. Tak toto neviem, či je 

zodpovedná diskusia o tom, ako nakladať s prostriedkami. A ja pevne verím, že teraz sa tu nebude hovoriť 

o tom, že Polakovič nechce škôlku, lebo tu rozprával o tom, že či ten úver zobrať. Alebo že Polakovič nechce 

niečo pre deti, lebo mňa aj mrzí to, posledných 20 sekúnd si zoberiem, že keď som videl naposledy 

poslancov, že ďakujeme mestskej časti za to, že postavila ihrisko. Ale tí ľudia si musia uvedomiť, že, tak my 

vám zvýšime poplatky, zoberieme od vás peniaze, akože vy nám nemusíte za to ďakovať, že my sme vám 

niečo postavili. Takže ja pevne verím pán starosta, že do budúcnosti nebudeme osobne na seba štekať. Ja 

som to nemyslel v zlom, ale je úplne normálne, že sa pýtam a je úplne normálne, že vy, ktorý tu máte pána 

prednostu, ktorý naozaj zohratý v tom rozpočte, tak to takto zfúkne a je to vybavené. Ďakujem pekne.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem pekne. Vy ste spomínali, že kde zmizlo, kde je tých peniaze, tzn. vy máte veľmi silné slová. A čo 

vy schválite, v podstate je jedno, lebo schvaľuje zastupiteľstvo a nikto nebude riešiť, že niečo vy ste nechceli. 

Hovoríte o sebe v tretej osobe, to je dosť zvláštne, ale okej. Ide o to, že rozpočet tých pol milióna navrhovala, 

navrhli poslanci v rámci diskusie na tej komisii v pondelok, ktorá bola pred zastupiteľstvom, pán Feik a 

ďalší, že jednoducho poďme sa baviť o navýšení na projektovú dokumentáciu, aby sme mali projekty, keď 

budú eurofondy a ďalšie. Lebo keď nemáme tieto projekty. Myslím stavebné povolenia, tak nemôžeme 

žiadať nič. V súčasnosti je stav taký, že dokončujeme naše rozbehnuté projekty, ktoré majú stavebné 
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povolenia alebo sa aj realizujú a čo budeme robiť o rok alebo o 2 roky nevieme. Je možné, že nič, že budeme 

iba kúriť a svietiť, ale my tie naše projekty, tzn. škôlka Kadnárová, Plickovú základnú školu, park Strelkova, 

kde máme mimorozpočtové zdroje a to námestie na Rendezi chceme urobiť, a to je ten základ, a preto 

hovorím, že tak jak sa bola tu diskusia, otázka na amfiteáter a ďalšie projekty. Nie, majme to pripravené 

ako projektovú, ale nepoďme do ďalších projektov, keď nemáme tieto uzavreté. Tzn. áno, je možné, že keď 

sa situácia nezlepší, tak budeme nasledujúce obdobie dvoch možno aj dlhšie možno aj desiatich rokov, nikto 

nevie už iba kúriť a svietiť a nebudeme robiť investičné projekty. Ale tie projekty, čo sú rozbehnuté, taká je 

všeobecná zhoda aspoň väčšiny zastupiteľstva, je dokončiť. A následne uvidíme, čo sa bude ďalej diať, čo 

sa týka úverov, tak úver stále vychádza okolo 3,5 %, čo je pri súčasnom súčasnej inflácii minuloročnej 

napr. 12,5 %, je stále veľmi nízky, tzn., že úver budete mať nejaké možnosti, takisto je možné ho vyčerpať 

celý, nevyčerpať ho celý záleží toho kalendárneho roka, ako sa budú vyvíjať ďalšie príjmy. Pán Groch, 

nech sa páči s faktickou.“ 

Ing. Vladimír Groch  

„Ďakujem, ja by som tiež ocenil kritickú vecnú diskusiu otázky na tému. Ale, ale proste otázky kladené 

spôsobom, ktoré pod prahovo podsúvajú nejaké obchádzanie pravidiel, alebo nejaké podobné veci sú podľa 

mňa cez čiaru a tá odpoveď je potom adekvátna tej otázke. Tzn., že v tomto ja ocením naozaj, keď budú 

kritické otázky vecné, ale nie je takýmto proste spôsobom, ako sa tu vedie od vás pán Polakovič. Takže 

spôsobom, že nejaký poslanec zdvihne ruku a odsúhlasí si úver jeden a pol milióna. To sú, čo za otázky. My 

budeme schvaľovať rozpočet, budeme schvaľovať úver na zastupiteľstve, všetci poslanci sa k tomu vyjadria 

alebo schvália alebo neschvália. Ak si získate na svoju stranu väčšinu poslancov, tak ten rozpočet 

neschválime. Akože to je. Takto funguje zastupiteľstvo, aspoň tak som ja presvedčený. Takže ja sa teším na 

kritickú diskusiu aj na otázky aj na úpravy toho rozpočtu, ako bude, ako to bude pokračovať a to je všetko, 

ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, pán Feik, nech sa páči s faktickou.“ 

Ing. Michal Feik, PhD.  

„Ja chcem len pre históriu zopakovať, že čo sa vlastne dialo, mali sme tú diskusiu v decembri v podstate 

hneď po voľbách o východiskách rozpočtu. My sme sa v rámci nášho poslaneckého klubu bavili o tom, že 

naozaj, že chceme, aby sa v Rači robilo viacej, preto sme navrhli hneď úplne, že v podstate bezprostredne, 

aby sme alokovali finančné prostriedky na projektové dokumentácie, pretože a poviem vám čerstvú 

informáciu, čo sa bavili dnes s kolegami zo sprostredkovateľského orgánu SORO, ktorý vlastne 

prerozdeľuje finančné prostriedky v rámci eurofondov v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zopakujem a 

členom našej komisie som to aj posielal, že o akej alokácii sa tu bavíme. Sem príde pol miliardy eur do 

Bratislavského kraja. Moji kolegovia dnes hovorili, že hrozí, že samosprávy sú nepripravené a že budeme 

musieť tie finančné prostriedky vracať. Čiže tu je obrovská možnosť aj pre Raču z eurofondov z plánu 

obnovy atď., čerpať obrovské prostriedky a my, ak nebudeme mať projektové dokumentácie, neurobíme nič. 

Čiže, čiže toto bola tá celá pointa, takže prosím poďme naozaj sa pripraviť, robme projektové 

dokumentácie, možno budeme diskutovať o pár mesiacov o tom, že poďme ešte zainvestovať z vlastných 

zdrojov možno aj z úverových do ďalších projektových dokumentácií, aby sme najbližšie programové 

obdobie v Rači niečo mohli spraviť, lebo tie peniaze tu budú. To je všetko.“  

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ďakujem, pán Polákovič, nech sa páči. No pán Polakovič, nech sa páči.“ 

PhDr. Ján Polakovič  

„Pán Groch, ja by som to len úplne už uzavrel túto tému. Mne to len nepríde štandardné, že naozaj sa na 

jednej finančnej komisii ideme baviť o tom, že treba šetriť. Poďme sa baviť o tom, že či splatíme úver, o 

týždeň už je z toho zoberme 1 000 000 úver a o ďalší týždeň už je z toho, že zoberme milión a pol. Ja 

nehovorím. Pán kolega Feik, úplne súhlasím s vami, že poďme robiť projektové dokumentácie. Ale a úplne 

súhlasím, že poďme robiť viac. Ale veď dobre viete aj vy, že aj vy ako osoba alebo ako človek hociktorý, 

ktorý je, môže robiť toľko, koľko si môže dovoliť. A ja úplne rozumiem, že sú tu projekty a ja úplne súhlasím 

s tým, že poďme viesť tú diskusiu o tom úvere, poďme si povedať, na čo to dáme. Len viete potom, keď sa 

bavíme o tom, že ten úver sa ide brať na škôlku Kadnárová. Potom, keď sa opýtam, že a v prípade, že 

získame mimorozpočtové zdroje, tak ten úver nebudeme čerpať. No nie budeme ich aj tak čerpať na niečo 

iné. Tak tu už sa bavíme o tom, že tak najprv je povedané, že je to nutné kvôli Kadnárovej, potom už sa 

bavíme o tom, že aj keď zoženieme mimorozpočtové zdroje, tak minieme to na niečo iné. Ako príde mi to 

tak, že poďme hľadať niečo, kde ich môžeme minúť. Ale naozaj myslime zodpovedne na to, že môže sa stať 

neočakávaná situácia, do ktorej sa môžeme dostať a ešte raz opakujem pán Feik, že absolútne súhlasím s 
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vami, že poďme pripraviť, čo najviac projektových dokumentácií, aby sme mohli čerpať mimorozpočtové 

peniaze. Ale hovorím tu som sa bavil konkrétne o jednom oddelení, kde bol nárast 100.000 EUR na mzdy 

na 2 roky a teraz poďme sa baviť o tom, či to bolo dôležité a či v koronovom období toto je cesta. A ja teraz 

neviem, že kde všade k tomu došlo nedošlo, ale atď., len som otvoril túto otázku, že akože ostaňme pri zemi. 

Všetci chceme robiť. Ja tomu rozumieme a mnohí poslanci robme pre ľudí, ale dávajme pozor, aby sme, 

aby sme nejakým spôsobom neprestrelili a potom v budúcnosti to ľutovali, ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Čo sa týka finančných nákladov na mzdy, tak pán prednosta vám vie poskytnúť zmeny organizačných 

štruktúr, lebo keď sa presúvajú, tak sa presúvajú aj financie, tzn. my sme nenavyšovali počet zamestnancov 

na tomto oddelení alebo na úrade, ale presunul sa napr. z jednej kapitoly do druhej a tým pádom niekde 

máte nárast, niekde zase máte, vôbec nemáte už mzdy, tzn. celkovo treba sledovať celkové čísla, tzn. pán 

prednosta vám vie dať. Ale tam sa oddelenie správy, teraz sa napr. oddeľovalo nejaké oddelenie alebo 

upravovalo. Teraz napr. pod oddelenie správy budov išlo aj projektové oddelenie, tzn. pán Gumenický, 

ktorý bol podo mnou napr. pod kanceláriou starostu, je teraz pod správ budov. Tzn. to presúva s nimi aj 

mzdy, takže tam nie je navýšenie mzdové. To navýšenie mzdové, priemerné posledné roky bolo priemerne 

okolo 6 % na zamestnanca to navýšenie, tzn. to sú väčšinou valorizácie v rámci minimálnej mzdy a 

samozrejme aj tá mini minimálna mzda vytlačuje aj tých, čo majú tesne nad minimálnou a všetkých 

vytlačujú, hej to je logické, takže to navýšenie v tých číslach. Pán prednosta to vie viac rozpísať, keď budete 

mať záujem. Pani Luknárová, nech sa páči.“ 

Mgr. Monika Luknárová  

„Ďakujem za slovo, ja som pôvodne na túto tému už nechcela reagovať, ale musím reagovať na pána 

Grocha. Poprosím, keď sa rozprávame o tom, že kto, ako niečo podprahovo. Buďme objektívni, musíme 

uznať, že v tejto diskusii takisto ako vy hovoríte, že pán Polakovič podprahovo niektoré veci uvádza. Robí 

to aj náš pán starosta. Všetci sme počuli, akým spôsobom podprahovo, spôsobom akoby nadradeným uráža 

poslanca, takže ja poprosím, aby sme to nerobili nikto z nás, ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Poprosím pani Luknárová riadny, nech sa páči.“ 

Mgr. Monika Luknárová  

„Ďakujem za slovo, teraz už mám samostatný dopyt, je dosť konkrétny, mňa by zaujímalo v rámci vozidla, 

ktoré je vlastne objednané ešte z minulého roka, na základe akých kritérií bolo vyberané a keďže ide o 

obnovu vozového parku, za aké vozidlo do súčasného vozového parku má byť náhradou. Ďakujem.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Pán prednosta to nemá v papieroch, ale už minulý rok bolo schválené to vozidlo, to je na stredisko čistoty. 

Ale konkrétny typ aj to obstarávanie, ako bolo spomenuté, to obstarávanie prebehlo už pred viac ako pol 

rokom a ešte na jar, tzn. to ste schvaľovali ešte v minuloročnom rozpočte, ale nie je to v tejto textovej, lebo 

to iba presun, keďže to nebolo ešte dodané ani zaplatené, ale preverím aj ten typ vozidla. Aha, ok. Pán 

Pajdlhauser, nech sa páči.“ 

Ing. Róbert Pajdlhauser  

„Jedná sa o Pick up, čiže vyslovene účelové vozidlo. A problém je v tom, že akokoľvek sa... po korone bol 

problém s čipmi a tým pádom dodávky vozidiel sú v omeškaní niektorých modelov aj rok a pol. Máme ešte 

jedno vozidlo, ktoré sme objednávali rok a pol dozadu a ešte nie je vyrobené, takže celá zábavka je to, že 

napriek tej veľkej snahe, čo si pamätáš, bola moja väčšina téma obnovy techniky. Napriek veľkej ochote a 

chuti to spraviť, tak máme dneska problém s tým, že tí výrobcovia nevyrábajú niektoré modely, resp. 

vyrábajú také, čo nepotrebujú tie čipy a etc. etc. Teda, čiže keď my chceme s nejakou vybavenosťou to auto, 

aby tá tých úroveň vodičovej rôzna, takže potrebujeme auto, ktoré má aspoň cúvacie senzory a podobné 

veci, takže tie vozidlá trvá výroba, ale nemyslím, že kvôli cúvacím senzorom tam je všeobecný hlad po 

autách a jednoducho tie automobilky nestíhajú vyrábať, výroby stáli a hovorím, že máme vozidlo, ktoré je 

rok a pol a ešte nie je vyrobené rok a pol objednané ale nevyrobené.“ 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Poprosím ešte pani Luknárovú. Ja ešte doplním, že možno to auto nedodajú, lebo už tie ceny tak narástli, 

že nakoniec to skončí, takže nič.“ 

Mgr. Monika Luknárová  

„Ja som si totiž dovolila pozrieť, o aký typ auta ide podľa toho, čo hovoríš, by to nemal byť Pick up, je to 

viac menej taká dodávka. A či ste brali na zreteľ vysokú poruchovosť vozidla. Ja len toľko. Vysoká 

poruchovosť týchto vozidiel, či ste ju brali na zreteľ, ďakujem.“  
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Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Ešte s faktickou.“ 

Ing. Róbert Pajdlhauser  

„Môžeš to volať dodávka. Jedno také vozidlo už máme, ktoré sme zakúpili. Myslím, že to vtedy ešte Marta 

riešila, zakúpili na rozvoz potravín, to je proste ten istý model možnože inej skladby. Čiže, či to nazývaš 

Pick up alebo malá dodávka, stále je to do 3,5 tony vozidlo. Poruchovosť, spravíš verejnú obchodnú súťaž, 

kde nastavíš parametre, ktoré potrebuješ a samozrejme je otázka ceny. Čiže dôjde auto, ktoré vyhralo súťaž, 

objednáš ho a trvá trištvrte roka až rok a pol kým ti ho dodajú a celý fór je v tom, čo aj tu Michal práve 

povedal, že dneska oni by možno boli aj radi, keby sme tú objednávku zrušili, pretože keby sme išli súťažiť 

znova, tak akurát vysúťažíme to isté, ale drahšie. Ďakujem.“ 

 

Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača   

 

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 

 

 

Hlasovanie č. 4                                                  UZN 41/17/01/23/P 

 

Prítomných Za Proti Zdržali sa Nehlasovali 

15 12 0 3 0 

 

 

5. Záver 

 

Mgr. Michal Drotován (starosta)  

„Riadne zastupiteľstvo bude vo februári. Takže dovidenia.“ 

 

  

V Bratislave, 17. 01.2023,  

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 

 


