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Ekonomická komisia 
 

Zápisnica  4/2019 
zo 4. zasadnutia ekonomickej komisie, ktorá sa uskutočnila dňa 2. septembra 2019 o 17.00 
hod. v malej zasadačke MÚ MČ Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie                                   
s  nasledovným programom: 

 
Prítomní: Ing. Igor Mravec, Ing. Mário Borza, Mgr. Marcel Burkert,                                       

Mgr. Alexej Dobroľubov, M.A., Ing. Juraj Horan, Ing. Juraj Káčer,                            
Ing. Ján Palárik, Ing. Pavel Vladovič. 

 
 JUDr. Jana Jakubkovič – zapisovateľka 
 
PROGRAM: 
 
 

1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019. 
 

2. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 
m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

 
3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 

m² Tiborovi Szalayovi. 
 
Rôzne:  
 
Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre 
deti, nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska 
nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka. 

 
 
Návrh stanoviska 
 
K bodu 1 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
zobrať 
na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019. 
 
Pripomienka komisie: 
Komisia žiada prednostu o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu, týkajúcu dotácií, a to na 
najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
  
Hlasovanie  
Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a 
rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi podľa predloženého návrhu, na dobu neurčitú. 



Strana 2 z 2 
 

  
Hlasovanie  
Prítomní: 8 za: 4 proti: 0 zdržal sa:       3             nehlasoval:    1 
 
K bodu 3 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi 
podľa predloženého návrhu, na dobu neurčitú. 
  
Hlasovanie 
Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
Rôzne: 
 

• Informácia o možnosti odkúpenia Prevádzkovej budovy branno-športového areálu pre deti, 
nachádzajúceho sa na parcele č. 2755/2 a detského dopravného ihriska nachádzajúceho sa na 
parcele č. 2755/1 k.ú. Dúbravka. 
 

Ekonomická komisia odporúča dať vypracovať znalecký posudok na určenie hodnoty predmetnej 
nehnuteľnosti a zároveň navrhuje uzatvorenie dohody s nájomcom Združenie technických 
a športových činností ZO Junior, predmetom ktorej bude pokračovanie v nájme aspoň na dobu 
jedného roka. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

• Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej 
evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
s c h v á l i ť 
odpísanie účtovnej pohľadávky vzniknutej zo zámeny nehnuteľností podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odmena tajomníkovi 100 %. 

  
    Ing. Igor Mravec  

                                                                                                           predseda komisie  


