
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 21.03.2019 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 19.30 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

1. Financovanie školskej jedálne ZŠ Pri kríži. 

 

2. Podnety poslanca Burkerta. 

 

3. Návrh Rokovacieho poriadku komisie ekonomickej. 

 

4. Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, 

Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVKÉ 

MAŽORETKY A&M, so sídlom Drobného 25, Bratislava, IČO: 31768512, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

5. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 

Knižnice, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n.o., so 

sídlom Sekurisova 12, Bratislava, IČO: 30790824, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

6. Návrh na predĺženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 so spoločnosťou Humana 

People to People Slovakia o.z.  

 

7. 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 navrhuje miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schváliť pozastavenie čerpania kapitálových výdavkov na projekt Pešia zóna a tieto 

prostriedky presunúť na účel rekonštrukcie priestorov školských jedální v ZŠ a na 

nákup technického vybavenia do školských jedální. 

 

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

 

K bodu programu č.2 

Podnety p.Burkerta berie komisia ekonomická na vedomie. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.3 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh rokovacieho poriadku komisie. Uvedený 

návrh schvaľuje tak ako je uvedené v materiály ale navrhuje doplniť do rokovacieho poriadku 

možnosť tajného hlasovania.  

 

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

 

K bodu programu č.4 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál návrh na nájom nebytových priestorov 

skladu v Dome kultúry Dúbravka nájomcovi Spolok BRATISLAVKÉ MAŽORETKY A&M 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh 

schváliť. 

 

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

 

K bodu programu č.5 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál návrh na predĺženie nájmu nebytových 

priestorov nájomcovi Rodinné centrum MACKO n.o. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka predmetný návrh schváliť v rozsahu ako je uvedené 

v materiály s predpokladom toho, že zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú. 

 

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

 

K bodu programu č.6 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh na predĺženie dohody o spolupráci č. 

138/2015 so spoločnosťou Humana People to People Slovakia o.z. a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predĺženie dohody schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 5             proti: 1                  zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.7 

Do bodu rôzne sa prihlásil poslanec Mário Borza s návrhom na navýšenie rozpočtu pre 

Dúbravský športový klub na športové aktivity počas roka 2019 o sumu 5tis.€. Komisia 

ekonomická predložený návrh prerokovala a navrhuje miestnemu zastupiteľstvu mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka schváliť na tento účel vyčlenenie finančných prostriedkov v sume 

3tis.€ z prebytku hospodárenia bežného roka. 

 

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

 

 

v Bratislave 25.3.2019 

 

 

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

 

 

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


