
Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 02.06.2021 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 18.30 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

o určení výšky mesačného 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. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-

Dúbravka za rok 2020. 

 

3. Záverečný účet za rok 2020. 

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 

 

5. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie COVID-19 nájomcovi 

OZ I.N.A.K. 

 

6. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 

65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely 

vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže. 

 

7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka 

spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely 

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

9. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177  m2 a parc. č. 

3058/59, 61, 63  spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti 

NICE DAY, s. r. o. na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/1 v k. ú. Dúbravka pod terasu vo 

výmere 40 m2 spoločnosti Quazar steel, s. r. o. (Duna pub) na dobu neurčitú, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

11. Rôzne 

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Igor Mravec. Na začiatku rokovania privítal 

všetkých prítomných členov ekonomickej komisie. Do bodov programu komisie bol doplnený 

bod 1 (Návrh VZN MČ BA-Dúbravka o určení výšky mesačného 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.) 
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z dôvodu neskoršieho predloženia materiálu a nutnosti prerokovania tohto návrhu v komisii 

ekonomickej. Ostatné body sa týmto zaradením posunuli o úroveň nižšie. 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu k zápisnici 

 

K bodu programu č.1 

Komisia ekonomická prerokovala návrh VZN o určení výšky mesačného 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 predmetný návrh 

schváliť tak ako je uvedené v predloženom materiáli.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 8             za: 8             proti: 0              zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.2 

Komisia ekonomická prerokovala inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020 a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zobrať na vedomie správu o výsledkoch 

inventarizácie a schváliť závery ústrednej inventarizačnej komisie. 

 

Hlasovanie:       prítomní:  8           za:  8           proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.3 

Komisia ekonomická prerokovala záverečný účet za rok 2020 a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť záverečný účet za rok 2020 bez 

výhrad. 

 

Hlasovanie:       prítomní:  8             za: 8             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 4 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na úpravu rozpočtu a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť podľa 

predloženého materiálu. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 5 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na odpustenie nájomného nájomcovi OZ I.N.A.K. 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na odpustenie 

nájomného počas obdobia sťaženého užívania schváliť.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za:     8         proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 6 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť minimálnu kúpnu cenu 

vo výške 60 600,00 EUR pri predaji nebytového priestoru č. 1 v bytovom dome na Cabanovej 

ulici č. 13, k. ú. Dúbravka,  súp. č. 2174,  na parc. č. 1131 a 1132 a spoluvlastníckeho podielu 

k pozemku parc. č. 1131 a 1132,  pre účely vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
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Hlasovanie:       prítomní: 8              za:  8            proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 7 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov Ing. Jurajovi Čalfovi a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka materiál stiahnuť z rokovania. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za:  8            proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 8 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné 

účely a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť 

nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné účely podľa predloženého návrhu. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za:  8            proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 9 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo 

výmere 177  m2 a parc. č. 3058/59, 61, 63  spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na 

Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka nájom schváliť podľa predloženého návrhu. 
 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za:  8            proti: 0                  zdržali sa: 0 
 

K bodu programu č. 10 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/1 v k. ú. 

Dúbravka pod terasu vo výmere 40 m2 spoločnosti Quazar steel, s. r. o. (Duna pub) za účelom 

vybudovania sezónnej dvoj terasy o výmerách 10m x 2m a 5m x 4m, na dobu neurčitú, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh za podmienky ako uviedla komisia 

legislatívno-právná, mandátová a hospodárenia s majetkom. 

 
„Komisia pristúpi k hlasovaniu o predloženom návrhu až spolu s návrhom na vysporiadanie 

užívania priľahlých pozemkov formou nájmu.“ 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 11 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

v Bratislave 03.06.2021 

 

 

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

 

 

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


