Zápisnica č. 13 zo zasadnutia komisie ekonomickej
zo dňa 02.09.2021
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 18.00 hod.
Schválený program rokovania komisie ekonomickej:
Program:
1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021.
2.

Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo
výmere 337 m2, v k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10
rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

3.

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.

4.

Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely
ako prípad hodný osobitného zreteľa.

5.

Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka,
občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.

6.

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,73 m2 v budove ZŠ Bilíkova 34,
Bratislava, občianskemu združeniu KALGATIS, na dobu 5 rokov.

7.

Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2,
Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

8.

Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti p. Libora Jakšíka - nájomcu pozemku na
Hanulovej ul. č. 35 o refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s prasknutým
vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku.

9.

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 informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021 a odporúča
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zobrať materiál na vedomie.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu programu č.2
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov a odporúča miestnemu
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť podľa predloženého
materiálu.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu programu č.3
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov Ing. Jurajovi Čalfovi a žiada
doplniť písomný súhlas vlastníkov susedných pozemkov z dôvodu preukázania
neobmedzovania susedských vlastníckych práv z hľadiska prístupu na ich pozemky.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu programu č. 4
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. 5
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom skladových priestorov OZ BUNKRE
a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť za
podmienky zachovania pôvodnej ceny 120,-€ ročne.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za:

8

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu programu č. 6
Komisia ekonomická prerokovala prerokovala návrh na nájom NP v budove ZŠ Bilíkova
občianskemu združeniu KALGATIS a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Dúbravka pred schválením návrhu vyžiadať a vyhodnotiť písomnú alebo ústnu
správu od občianskeho združenia, ktorej obsahom bude opis činností vysvetľujúcich prínos OZ
KALGATIS pre mestskú časť ako aj návrh na vysporiadanie svojich záväzkov voči mestskej
časti.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržali sa: 0

K bodu programu č. 7
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/25, k. ú. Dúbravka,
Tomášovi Kankovi ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. 8
Komisia ekonomická odporúča podniknúť kroky smerujúce k refundácii nákladov, ktoré
vznikli nájomcovi p. Liborovi Jakšíkovi (nájom pozemkov na ulici Hanulova 35) v súvislosti
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s prasknutým vodovodným potrubím, ktoré je umiestnené na prenajatom pozemku a prípadný
návrh na refundáciu schváliť.
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 0

proti: 8

zdržali sa: 0

K bodu programu č. 9
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil.

v Bratislave 03.09.2021
Schválil: predseda komisie ekonomickej

Ing. Igor Mravec, v.r.

Zapísal: tajomník komisie ekonomickej

Ing. Michal Gajan, v.r.
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