
Zápisnica č. 17 zo zasadnutia komisie ekonomickej 
zo dňa 08.09.2022  

 
 
Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 19.30 hod. 
 
Schválený program rokovania komisie ekonomickej:  
 
Program:   
1. Program aktívneho starnutia do roku 2030 (prezentácia Mgr. Janka Drobová) 
2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022. 
3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022. 
4. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva 

č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO 
mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

5. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné 
ihrisko Harmincová) občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  

6. 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. 

7. Návrh na kúpu spoluvlastníckeho podielu (vo veľkosti 1/22 k celku) k pozemku registra 
„C“ parc. č. 3503/17, k.ú. Dúbravka spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o.,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

8. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 
473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² 
Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

10. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. 
Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² 
Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

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

13. Rôzne 
 

Komisiu otvoril a viedol podpredseda komisie  Ing. Libor Gula, M.A. do momentu príchodu  
predsedu komisie Ing. Igora Mravca, ktorý z pracovných dôvodov prišiel približne 30 minút po 
začatí zasadnutia. Na začiatku rokovania podpredseda komisie privítal všetkých prítomných 
členov ekonomickej komisie.  
 
Prítomní: 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

K bodu programu č.1 
p. Drobová odprezentovala program aktívneho starnutia do roku 2030 a zúčastnení poslanci 
vyjadrili podporu tomuto informačnému materiálu. 
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K bodu programu č.2 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť podľa predloženého 
materiálu.  
 
Pripomienka komisie: Podrobnejšie vysvetliť dôvod presunu finančných prostriedkov medzi 
kapitálovými položkami krytými poplatkom za rozvoj „Park pod záhradami„ 
a „Rekonštrukciou chodníkov a spevnených plôch DI K. Adlera“, nakoľko komisia nevidí 
progres v realizácií parku Pod záhradami. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6           za: 5         proti: 0              zdržali sa: 1 
 
 
K bodu programu č.3 
Komisia ekonomická prerokovala správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022 a odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  zobrať informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6         za: 6          proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 4 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii 
Centrum rodiny a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
návrh schváliť s podmienkou preinvestovania finančných prostriedkov do predmetu nájmu za 
obdobie od 1.1.2023 do 31.12..2026 v sume najmenej 5 000,- € podľa pripomienky komisie 
majetkovo-právnej a legislatívnej.  
 
Hlasovanie:       prítomní:            za: 6         proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 5 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 
v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová) občianskemu združeniu Enviroinštitút a žiada 
miestny úrad pred schválením návrhu vyvolať stretnutie so zástupcami združenia 
a odprezentovať projekt realizácie dopravného ihriska Harmincova na septembrovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6            za: 6        proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 6 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 
m2 v Dome kultúry Dúbravka, spoločnosti MONTIKI s. r. o. a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom schváliť tak ako je uvedené v návrhu. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6           za:  6        proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
 
K bodu programu č. 7 
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Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku 
spoločnosti VILLA RUSTICA – TERASY, s. r. o. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na predaj schváliť pod podmienkou vypracovania 
znaleckého posudku na zreálnenie trhovej ceny v súlade s odporúčaním Magistrátu Hl.mesta 
SR Bratislava. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7            za: 7         proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 8 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov  spolu vo výmere 473 m² Denise 
Križovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
schváliť pod podmienkou vypracovania znaleckého posudku na zreálnenie trhovej ceny 
v súlade s odporúčaním Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7           za: 7         proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 9 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov spolu vo výmere 185 m² Matúšovi 
a Kataríne Pribylským a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka návrh schváliť pod podmienkou vypracovania znaleckého posudku na zreálnenie 
trhovej ceny v súlade s odporúčaním Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7           za: 7         proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 10 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov spolu vo výmere 46 m² Ing. 
Ivanovi Rosovi a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
schváliť pod podmienkou vypracovania znaleckého posudku na zreálnenie trhovej ceny 
v súlade s odporúčaním Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7           za: 7         proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 11 
Komisia ekonomická prerokovala návrh na predaj pozemkov spolu vo výmere 34 m²  Kristíne 
Pappovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
schváliť pod podmienkou spracovania komplexného návrhu riešenia predzáhradok v mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka a tak zjednotiť postup a pravidlá pri odpredajoch pozemkov 
slúžiacich ako predzáhradky. Prípadné odpredaje žiadame predkladať až po prijatí a schválení 
návrhu na riešenie problému predzáhradok. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7           za: 7          proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
 
 
K bodu programu č. 12 
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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: 7           za:  7       proti: 0              zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 13 
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 
 
 
V Bratislave 09.09.2022 
 
Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Igor Mravec, v.r.  
 
Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 
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