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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 

30.01.2023 v zasadacej miestnosti Obecného domu, 

Alstrova 249 

 

Predseda komisie:  Ing. Miloslav Jošt 

Podpredseda komisie:  Ing. Róbert Pajdlhauser 

 

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

Pajdlhauser, PhDr. Ján Polakovič, Filip Rybanič 

Prítomní neposlanci: Ing. Viktor Bielko, Mgr. Charilaos Papageorgiou, Ing. Boris Šimonič, 

Ing. Peter Šinály 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Michal Feik, PhD. 

Prizvaní/hostia: Mgr. Karol Janík, Ing. Ingrid Vanerková, Mgr. Michal Drotován, 

Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Ústna informácia - pozemky na Popolnej 

3. Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok 

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

5. Návrh prevodu nehnuteľného majetku, časti pozemku parc. č. 17311 ako prípad hodný OZ 

6. Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia 

7. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

8. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s 

majetkom zvereným do správy MČ 

9. Návrh na prijatie úveru na výstavbu budovy MŠ Kadnárova 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie otvoril predseda komisie Ing. Miloslav Jošt. Privítal nových členov komisie z radov 

odborníkov. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda navrhol, aby bol bod 9 presunutý 

ako bod 3. Predseda dal hlasovať o tomto zmenenom programe: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Ústna informácia - pozemky na Popolnej 

3. Návrh na prijatie úveru na výstavbu budovy MŠ Kadnárova 

4. Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok 

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

6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku, časti pozemku parc. č. 17311 ako prípad hodný OZ 

7. Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia 

8. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

9. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ a s 

majetkom zvereným do správy MČ 

10. Rôzne 

11. Záver 
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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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Upravený program zasadnutia bol schválený. 

 

2. Ústna informácia - pozemky na Popolnej 

Materiál uviedol Mgr. Karol Janík. Ústnu informáciu podal p. Fogaš. Požiadal o vrátenie pozemku, 

ktorý daroval MČ pre potreby rekonštrukcie ul. Popolná. Rekonštrukcia sa dosiaľ neuskutočnila, pričom 

pre majetkovo-právne problémy v súvislosti s niektorými pozemkami je momentálne nepravdepodobné, 

že sa v dohľadnej dobe uskutoční. Skutočnosť, že p. Fogaš aktuálne nevlastní darovaný pozemok, mu 

sťažuje prístup na vlastný pozemok a vykonanie potrebných investícií pre zabezpečenie vstupu. Po 

ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto uznesení: 

 

Návrh stanoviska: 

Uznesenie 01/30/01/23/KFaM/U: 

Komisia finančná a majetková 

a) berie na vedomie ústnu informáciu od p. Fogaša, 

b) žiada MČ preveriť právne možnosti vrátenia pozemku bezodplatne alebo za symbolickú 

protihodnotu, 

c) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť zámer vrátiť pozemok so záväzkom žiadateľa poskytnúť 

v budúcnosti súčinnosť pri prácach na rekonštrukcii v nevyhnutnom rozsahu. 

 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Uznesenie bolo schválené. 
 

3. Návrh na prijatie úveru na výstavbu budovy MŠ Kadnárova 

Materiál odprezentovali prednosta a starosta. Členovia komisie sa zhodli na výške úveru vo výške 1,5 

mil. EUR v súlade so schváleným rozpočtom. Členovia komisie zároveň odporúčajú schváliť úver 

s fixnou úrokovou sadzbou, pričom ešte odporúčajú preveriť možnosti zníženia poplatkov pri 

refinancovaní úveru.  

 

V diskusii vystúpil p. Polakovič, ktorý rozporoval výšku čerpaného úveru. Poukázal na skutočnosť, že 

prvotný návrh rozpočtu počítal s úverom iba vo výške 1 mil. EUR, pričom navýšenie na 1,5 mil. EUR 
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malo o.i. vytvoriť rezervu na prípravu projektových dokumentácií, ku ktorým však podľa neho zatiaľ 

neprebehla dostatočná diskusia. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o týchto stanoviskách: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 01/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková 

a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť čerpanie investičného úveru na výstavbu materskej 

školy Kadnárova vo výške 1.500.000 eur na obdobie 10 rokov s fixnou úrokovou sadzbou, ktorá 

nebude vyššia ako 3,69% p.a. 

b) žiada MČ rokovať s finančnými inštitúciami o možnosti odpustenia uplatňovania si refinančných 

nákladov veriteľa v čase splatenia úveru alebo jeho časti pri predčasnom splatení úveru 

 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 8 1 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 

 
Návrh stanoviska: 

Stanovisko 02/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča 

a) ak MČ získa mimorozpočtové zdroje na výstavbu MŠ Kadnárová vo výške viac ako 1 mil. eur, aby 

sa otvorila otázka dočerpania úveru so súhlasom zastupiteľstva, 

b) zvolať pracovné stretnutie poslancov  kvôli identifikácii projektov (objektov) vhodných na 

vypracovanie projektových dokumentácií. 

 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 

 
4. Návrh na prenájom červenej lisovne NKD pre Račiansky muzeálny spolok 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. V diskusii p. Polakovič vyzval na koordináciu výstav 

s akciami vinohradníckeho spolku (napr. akcia vinárov v pivnici NKD alebo priamo v červenej lisovni), 

aby sa dosiahla synergia.  Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 
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Návrh stanoviska: 

Stanovisko 03/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť bezodplatné poskytnutie 

priestorov červenej lisovne NKD, uzatvorením zmluvy o výpožičke pre občianske združenie Račiansky 

muzeálny spolok, Mudrochova 3, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 52015955 na účely usporiadania 

tematických výstav v týchto termínoch: 

-  24.04.2023 až 16.07.2023  

-  25.08.2023 až 20.11.2023 

 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

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

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. Predseda komisie odporučil členom komisie obozretnosť pri 

uplatňovaní prípadu hodného osobitného zreteľa. Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 04/30/01/23/KFaM/S: 

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

priestoru o výmere 6,76 m2, na 2. nadzemnom podlaží zdravotného strediska Hubeného 2 pre B-

MEDIC, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 44 

239 696, 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 nebytový priestor v nájme na dobu určitú, pričom priestor je súčasťou ambulancie 

detského lekára, ktorý má ambulanciu v nájme na dobu neurčitú, a má záujem naďalej pôsobiť v 

mestskej časti a zachovanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancii detského 

lekára pre najmladších obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača - Krasňany za týchto navrhovaných 

podmienok: 

-  cena nájmu nebytových priestorov vo výške 52,09 EUR/m2/rok, 

- úhrada prevádzkových nákladov za energie a služby spojené s užívaním nebytového priestoru, 

-  výmera: nebytový priestor 6,76 m2, 

-  doba nájmu: neurčitá, 

-  účel nájmu: prevádzka ambulancie detského lekára. 

 

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    
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Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

6. Návrh prevodu nehnuteľného majetku, časti pozemku parc. č. 17311 ako prípad hodný 

OZ 

Materiál odprezentoval Mgr. Karol Janík. Komisia odporučila MČ preveriť, či podaná žiadosť 

zodpovedá podmienkam pre schválenie nakladania podľa osobitného zreteľa (podľa katastra sa javí, že 

okolité pozemky vlastní iná právnická osoba, než je žiadateľ, uplatnenie osobitného zreteľa je preto 

otázne). P. Pajdlhauser odporúčal riešiť odpredaj predmetného pozemku v koordinácii s mestom, od 

ktorého pravdepodobne bude žiadateľ žiadať odpredaj ďalších okolitých parciel. Po ukončení diskusie 

dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 05/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková neodporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť odpredaj majetku 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

7. Návrh na určenie výšky valorizácie ročného nájomného v zmysle zásad hospodárenia 

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. Predseda komisie  informoval o diskusii, ktorá prebehla na 

komisii životného prostredia, kde sa členovia zaoberali možnosťou valorizácie o hodnotu 7 %. Členovia 

komisie hlasovaním odporučili schváliť valorizáciu v navrhovanej (a rozpočtovanej) výške 6,4 %. Po 

ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 07/30/11/23/KFaM/S: 
Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť valorizáciu ročného 

nájomného pre všetkých zmluvných partnerov - nájomcov mestskej časti Bratislava-Rača vo výške 

6,4%. 

 

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    
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Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

8. Návrh VZN č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o tomto 

stanovisku: 

 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 08/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh VZN č. 3/2023, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a 

fyzickým osobám - podnikateľom 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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 9 0 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

9. Návrh dodatku č. 3 k smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom MČ 

a s majetkom zvereným do správy MČ 

Materiál odprezentoval Ing. Peter Semanco. Informoval, že pripomienky z predchádzajúcich komisií 

boli zahrnuté do tohto materiálu. V rámci diskusie navrhol predseda, aby bol vo všetkých častiach 

prílohy úplne vypustený odsek: „Žiadosti o organizovanie podujatí slúžiacich na akúkoľvek prezentáciu 

politických zoskupení, klubov, strán, hnutí a jednotlivcov schvaľuje výhradne starosta. Po jeho schválení 

je sadzba za prenájom podľa ods. 1 až 5 tejto časti stanovená vo výške 2-násobku sadzby pri všetkých 

použitých položkách.“. 

Ing. Dobrotková navrhla, aby z tohto textu bolo vypustené iba ustanovenie, že o žiadosti rozhoduje 

starosta. 

Predseda komisie v krátkosti informoval členov komisie o diskusii, ktorá k výškam nájomného prebehla 

na komisii životného prostredia a upozornil na niektoré dlhšie diskutované položky (ZS Tbiliská, 

prenájom NKD za účelom svadby). 

 

Po ukončení diskusie dal predseda hlasovať o stanovisku o úplnom vypustení bodu: 

Návrh stanoviska: 

Stanovisko 09/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča z návrhu dodatku č. 3 vypustiť 

- odsek 10 v časti A Prílohy, 

- odsek 7 v časti B Prílohy, 

- odsek 13 v časti G Prílohy. 
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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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 6 3 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

O návrhu Ing. Dobrotkovej sa už následne nehlasovalo. 

 

Predseda dal hlasovať o materiály ako celku: 

Stanovisko 10/30/01/23/KFaM/S: 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh dodatku č. 3 k 

smernici č. 19/2020 - Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Rača a s 

majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Rača so zapracovaním týchto úprav podľa 

stanoviska komisie 09/30/01/23/KFaM/S s účinnosťou od 15.02.2023. 

 

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    

Ing. Viktor Bielko    

Mgr. Charilaos Papageorgiou    

Ing. Boris Šimonič    

Ing. Peter Šinály    

Hlasovanie spolu: 8 1 0 0 

Stanovisko bolo schválené. 
 

13. Rôzne 

 

14. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Miloslav Jošt, v. r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísal: Ing. Peter Semanco 

31.01.2023  


