
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie ekonomickej 
zo dňa 04.06.2019 

 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 18.30 hod. 
 
Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 
 
Program:   

1. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
č...../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.   

 
2. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka                                  

č...../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
 

3. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-
Dúbravka za rok 2018. 
 

4. Záverečný účet za rok 2018. 
 

5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 
m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 

6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova 34, Bratislava vo výmere 
65,70 m2 spoločnosti Plast Weld, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
7. Rôzne 

 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Igor Mravec. Na začiatku rokovania privítal 
všetkých prítomných členov ekonomickej komisie. 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu k zápisnici 

 
K bodu programu č.1 
Komisia ekonomická prerokovala návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č...../2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného 
zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh VZN schváliť . 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.2 
Komisia ekonomická hlasovala za stiahnutie návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č...../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 
z rokovania a odporúča sa k nemu vrátiť po zhotovení finálneho dokumentu.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.3 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál z inventarizácie majetku mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zobrať správu z inventarizácie na vedomie. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.4 
Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál k záverečnému účtu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka schváliť záverečný účet bez výhrad.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7           proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.5 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom časti pozemku spoločnosti KOUVAR 
s.r.o.,. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný 
návrh schváliť v rozsahu ako je uvedené v materiály. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.6 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom nebytových priestorov v objekte Bilíkova 
34 spoločnosti Plast Weld a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka predmetný návrh schváliť v rozsahu ako je uvedené v materiály.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 8             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.7 
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 
 
 
 
v Bratislave 5.6.2019 
 
 
Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Igor Mravec, v.r.  
 
 
Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 


