
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 13.09.2018 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.00 hod. – ukončenie o 17.50 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

1. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018 

 

2. Návrh Zriaďovacej listiny Materskej školy Bullova 2, 84101 Bratislava 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 

....../2018  o zriadení Materskej školy Bullova 2, Bratislava a Výdajnej školskej 

jedálne ako súčasť Materskej školy Bullova 2, Bratislava, organizácie bez právnej 

subjektivity financovanej v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

4. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 139 v Dome kultúry Dúbravka, 

Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12,2 m2, nájomcovi KOTEX spol. s.r.o., 

Segnerova 6, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

5. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/101, v celkovej výmere 75 

m2 nájomcom Peter Ondrejka, Plachého 4, Bratislava, Ondrej Halušťok, Plachého 31, 

Bratislava, Lenka Jamrišková, Koprivnická 14/C, Bratislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 38 m2, Ing. 

Milanovi Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 557, k. ú. Dúbravka, vo výmere 80 m2, Ing. 

Mikulášovi Stanovi a Ing. Kamile Stanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

9. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 3088/1 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 

6 m² Martine Malovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

10. Rôzne   

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Libor Gula, M.A. Na začiatku rokovania 

privítal všetkých prítomných členov ekonomickej komisie. 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny – tvorí prílohu k zápisnici 
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K bodu programu č. 1 

 

Komisia ekonomická prerokovala predmetnú správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zobrať uvedený 

materiál na vedomie. 

 

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

 

K bodu programu č. 2 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh týkajúci sa zriaďovacej listiny materskej 

školy Bullova a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 

schváliť tak ako je uvedené v materiáli. 

 

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

 

K bodu programu č. 3 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh VZN o zriadení novej materskej školy 

Bullova a výdajnej školskej jedálne ako súčasť materskej školy Bullova a odporúča 

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

uvedené v materiáli.  

 

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

 

K bodu programu č. 4 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry 

Dúbravka schváliť. 

 

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

 

K bodu programu č.5 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na nájom časti pozemku schváliť avšak za cenu 

určenú podľa platného VZN č.1/2018 pre vyhradené parkovacie státie v MČ Bratislava-

Dúbravka. 

  

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

 

K bodu programu č.6 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na nájom pozemkov na záhradkárske a rekreačné 

účely schváliť za podmienok ako je uvedené v návrhu. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 5              za: 5             proti: 0                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.7 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh na nájom časti pozemku Ing. Milanovi 

Karmanovi a Ing. Gabriele Karmanovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka nájom schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 5              za: 0             proti: 4                zdržali sa: 1 

 

K bodu programu č.8 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh na nájom pozemku Ing. Mikulášovi Stanovi 

a Ing. Kamile Stanovej a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka nájom schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 5              za: 0             proti: 4                zdržali sa: 1 

 

K bodu programu č.9 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na predĺženie nájmu pozemku schváliť. 

 

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

 

K bodu programu č.10 

 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 

 

 

 

 

 

 

v Bratislave 14.9.2018 

 

 

Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Libor Gula, M.A., v.r.  

 

 

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


