
Zápisnica č. 4/2020 
zo zasadnutia ekonomickej komisie  

dňa 7.10.2020 
 
 
Začiatok: 17.00 hod.  
Ukončenie: 17:45 hod. 
 
Schválený program rokovania: 
 

1. Návrh úprav rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020 

2. Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID-19 

3. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

4. Rôzne 

 
 

Komisiu otvoril a viedol predseda ekonomickej komisie, Ing. Igor Mravec. Na začiatku 
rokovania privítal všetkých prítomných členov komisie a konštatoval, že komisia je 
uznášaniaschopná. 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu k zápisnici 

 

 
K bodu programu č. 1 - Návrh úprav rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 

30.9.2020 
 
Informáciu o jednotlivých návrhoch na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020 prezentoval pán Olexík, ktorý zodpovedal aj otázky 
prítomných členov komisie. 
 
Uznesenie komisie: 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť predložený návrh úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 
podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020. 

 
 
Hlasovanie Počet 

prítomných: 
Hlasovali za 
návrh: 

Hlasovali proti 
návrhu: 

Zdržali sa: 

 6 6 0 0 
 
Návrh bol schválený. 
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K bodu programu č. 2 - Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci 
ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 
roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

 
Návrh taktiež prezentoval pán Olexík. Prítomní členovia komisie vyjadrili súhlas s návrhom. 
 
Uznesenie komisie: 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
schváliť čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 na úhradu 
vybraných faktúr za výkon originálnych samosprávnych pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Dúbravka vo výške 335 870,28 eur a poveriť starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci. 
 
 
Hlasovanie Počet 

prítomných: 
Hlasovali za 
návrh: 

Hlasovali proti 
návrhu: 

Zdržali sa: 

 6 6 0 0 
 
Návrh bol schválený. 
 
 
 
K bodu programu č. 3 - Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID-19 
 
Predložený návrh bol prezentovaný pánom Olexíkom, ktorý priblížil proces jeho tvorby 
a dôvody takéhoto postupu mestskej časti. 
 
Uznesenie komisie: 
Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a) schváliť vyhlásenie verejnej výzvy na odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to 
požiadajú v termíne do 20.11.2020 podľa stanovených podmienok a  
b) schváliť odpustenie 50 % nájmu tým nájomcom, ktorí o to požiadajú v lehote podľa 
vyhlásenej výzvy a bude im schválená dotácia na nájomné v zmysle výzvy MH SR zo dňa 
5.8.2020. 
 
 
Hlasovanie Počet 

prítomných: 
Hlasovali za 
návrh: 

Hlasovali proti 
návrhu: 

Zdržali sa: 

 6 6 0 0 
 
Návrh bol schválený. 
 
 
K bodu programu č. 4 - Rôzne 
 
Pán Olexík informoval prítomných členov komisie o podanom návrhu pani Duchoňovej, ktorá 
je dedičkou po pánovi Duchoňovi, vlastníkovi pozemkov pod časťou budovy Žatevná 4. 
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Pokiaľ to bude z právneho hľadiska pripravené, je možné, že tieto výdavky budú zapracované 
do nasledujúcej zmeny rozpočtu na rok 2020, alebo do návrhu rozpočtu na rok 2021.  
 
 
V Bratislave, dňa 7.10.2020. 
 
 
 
 
 
Zapísal:       Ing. Ignác Olexík, PhD., v. r. 
        tajomník ekonomickej komisie 
 
 
 
 
Schválil:       Ing. Igor Mravec, v. r. 
        predseda ekonomickej komisie 
 
 
 


