
Zápisnica č. 14 z online zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 23.11.2021  

 

 

Prítomní podľa online platformy MS Teams. Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 19.00 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej:  

 

Program:   

1. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 

 

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na 

roky 2023 a 2024 

 

3. Návrh na odpustenie nájomného spoločnosti KOUVAR s.r.o. za pozemok slúžiaci 

ako letná terasa reštaurácie Dobrý deň 

 

4. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti 

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

 

5. 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. 

 

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

ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

7. Návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, vo 

výmere 12 m2, občianskemu združeniu BUNKRE, na dobu neurčitú, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

8. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, vo 

výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., za účelom vybudovania a užívania 

kontajnerového stojiska. 

 

9. Návrh na nájom časti pozemku registra "C" parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo 

výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, za účelom prevádzkovania celoročnej terasy, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

10. Rôzne 

 

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

všetkých prítomných členov ekonomickej komisie.  

 

Prítomní online cez MS Teams : 

Na začiatku rokovania bolo prítomných cez online platformu Microsoft Teams 8 poslancov 

s hlasovacím právom, prednosta miestneho úradu, miestny kontrolór a tajomník komisie – 

príloha online záznam z komisie 
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K bodu programu č.1 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť tak ako je 

uvedené v materiáli.  

 

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

 

K bodu programu č.2 

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 

rozpočtu schváliť bez dodatočných úprav. 

 

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

 

K bodu programu č.3 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na odpustenie nájomného za rok 2020 za pozemok 

slúžiaci ako letná terasa k reštaurácií Dobrý deň a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť tak ako je uvedené v žiadosti od 

spoločnosti KOUVAR s.r.o. 

 

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

 

K bodu programu č. 4 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom dvoch garážových boxov v DKD 

spoločnosti KOUVAR s. r. o., na dobu neurčitú a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť. 

 

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

 

K bodu programu č. 5 

Komisia ekonomická prerokovala žiadosť p.Libora Jakšíka v súvislosti s refundáciou 

nákladov vzniknutých v dôsledku prasknutého vodovodného potrubia ktoré je umiestnené na 

prenajatom pozemku a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka refundáciu schváliť. 

 

Pripomienka komisie: Trváme na dodržiavaní aktuálnej platnej zmluvy, ktorá neumožňuje 

refundáciu nákladov. 

 

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

 

K bodu programu č. 6 

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

záhradkárske a rekreačné účely a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka návrh stiahnuť z rokovania a dodatočne preveriť na aký účel si chce 

žiadateľ prenajať predmetný pozemok a okolnosti prenájmu. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0 
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K bodu programu č. 7 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom odkladacích priestorov pod schodmi v 

Dome kultúry Dúbravka občianskemu združeniu Bunkre a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť tak ako je uvedené za sumu 

120,-€/ročne 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7            za: 6            proti: 0              zdržali sa: 1 

 

K bodu programu č. 8 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom časti pozemku spoločnosti MADJAN, s.r.o. 

za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom schváliť za sumu 175,-€ / ročne 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7            za: 5            proti: 1              zdržali sa: 1 

 

K bodu programu č. 9 

Komisia ekonomická prerokovala návrh nájom časti pozemku Dušanovi Džatkovi, za účelom 

prevádzkovania celoročnej terasy a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka nájom schváliť za sumu 570,- € / ročne. 

 

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

 

K bodu programu č. 10 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

 

V Bratislave 24.11.2021 

 

 

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

 

 

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


