
Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 19.04.2021 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 17.30 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

1. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 

12,50 m2 v DKD  pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

2. Návrh na zaujatie stanoviska ku kúpe nebytového priestoru na Cabanovej ul. č. 13 a 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 1131 a 1132, k. ú. Dúbravka v 

prospech Údržba domov, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 

 

4. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry 

Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

5. Návrh na prenájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

6. 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 na nájom nebytového priestoru v objekte Dom 

kultúry Dúbravka za účelom zriadenia kancelárie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.2 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na zaujatie stanoviska k odpredaju nebytového 

priestoru na Cabanovej ul. č. 13 a spoluvlastníckeho podielu a odporúča vykonať kroky 

smerujúce k predaju nebytového priestoru v suteréne bytového domu na Cabanovej ulici č. 13 a 

spoluvlastníckeho podielu parc. č. 1131 a 1132, k.ú. Dúbravka spoločnosti Údržba domov, s. r. o., ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.3 

Komisia ekonomická prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť v celom rozsahu. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

 

K bodu programu č. 4 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom nebytového priestoru v objekte Dom 

kultúry Dúbravka Divadelnej formácií UŽ za účelom zriadenia skladových priestorov 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh 

schváliť.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 5 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na 

záhradkárske a rekreačné účely a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 7            za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 6 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

 

v Bratislave 19.04.2021 

 

 

Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Igor Mravec, v.r.  

 

 

Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 


