
Zápisnica č. 15 zo zasadnutia komisie ekonomickej 
zo dňa 14.03.2022  

 
 
Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 18.00 hod. 
 
Schválený program rokovania komisie ekonomickej:  
 
Program:   
1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6,  budovu MŠ na ulici 

Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International 
School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064. 

 
2. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy 
a dodatku č. 1 Sadzobníka. 

 
3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo 

výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, 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 skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m2 v Dome kultúry 

Dúbravka, na dobu neurčitú spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 
6. Návrh na odpustenie príslušenstva k súdnemu sporu o bezdôvodné obohatenie 

a návrh na odpustenie časti nájomného za obdobie od 1.1.2015 do 15.10.2015 za 
nájom chaty a záhrady podľa zmluvy č. 46/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 
27.10.2004 a schválenie splátkového kalendára pre žiadateľa Máriu Šefferovú. 

 
7. Rôzne 

 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Igor Mravec. Na začiatku rokovania privítal 
všetkých prítomných členov ekonomickej komisie.  
 
Prítomní: 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu programu č.1 

Komisia ekonomická prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka schváliť predĺženie doby nájmu v objekte CVČ na ulici Pekníkova 2, 
nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do 
roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 8           proti: 0              zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.2 
Komisia ekonomická odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka  schváliť návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR 
Bratislavy a návrh dodatku č. 1 Sadzobníka. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8         za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č.3 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valérii 
Regáskovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predaj 
schváliť za cenu 180,- Eur / m2 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8           za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 4 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka 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 materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka schváliť nájom skladového priestoru č. 193 v DKD spoločnosti 
MONTIKI, s.r.o., podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8           za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 6 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na odpustenie úrokov z omeškania k súdnemu sporu 
mestská časť Bratislava-Dúbravka vs Mária Šefferová vo veci bezdôvodného obohatenia za 
nájom pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely a odporúča starostovi mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka schváliť odpustenie úrokov z omeškania do dátumu rozhodnutia 
starostu. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 7          proti: 1              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 7 
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 
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V Bratislave 14.03.2022 
 
 
Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Igor Mravec, v.r.  
 
 
Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 


	Zápisnica č. 15 zo zasadnutia komisie ekonomickej
	zo dňa 14.03.2022 
	Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 18.00 hod.
	Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 
	Program:  
	1. Návrh na predĺženie doby nájmu na: budovu ZŠ na ulici Pekníkova 6,  budovu MŠ na ulici Pekníkova 4 a budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 25 rokov, t.z. do roku 2064.
	2. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka.
	3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, 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 skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
	6. Návrh na odpustenie príslušenstva k súdnemu sporu o bezdôvodné obohatenie a návrh na odpustenie časti nájomného za obdobie od 1.1.2015 do 15.10.2015 za nájom chaty a záhrady podľa zmluvy č. 46/2004 o prenájme nehnuteľnosti zo dňa 27.10.2004 a schválenie splátkového kalendára pre žiadateľa Máriu Šefferovú.
	7. Rôzne
	Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Igor Mravec. Na začiatku rokovania privítal všetkých prítomných členov ekonomickej komisie. 
	Prítomní:
	Prítomní podľa prezenčnej listiny
	K bodu programu č.1
	Komisia ekonomická prerokovala materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predĺženie doby nájmu v objekte CVČ na ulici Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
	Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 8           proti: 0              zdržali sa: 0
	K bodu programu č.2
	Komisia ekonomická odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  schváliť návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a návrh dodatku č. 1 Sadzobníka.
	Hlasovanie:       prítomní: 8         za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0
	K bodu programu č.3
	Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valérii Regáskovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predaj schváliť za cenu 180,- Eur / m2
	Hlasovanie:       prítomní: 8           za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0
	K bodu programu č. 4
	Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka 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 materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť nájom skladového priestoru č. 193 v DKD spoločnosti MONTIKI, s.r.o., podľa predloženého návrhu.
	Hlasovanie:       prítomní: 8           za: 8            proti: 0              zdržali sa: 0
	K bodu programu č. 6
	Komisia ekonomická prerokovala návrh na odpustenie úrokov z omeškania k súdnemu sporu mestská časť Bratislava-Dúbravka vs Mária Šefferová vo veci bezdôvodného obohatenia za nájom pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné účely a odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť odpustenie úrokov z omeškania do dátumu rozhodnutia starostu.
	Hlasovanie:       prítomní: 8            za: 7          proti: 1              zdržali sa: 0
	K bodu programu č. 7
	Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil.
	V Bratislave 14.03.2022
	Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Igor Mravec, v.r. 
	Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r.

