
 
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 22.11.2017 
 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 21.00 hod. 
 
Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 
 
Program:   
 

1. Návrh rozpočtu na rok 2018 
 

2. Návrh na voľbu Ing. Jána Palárika, poslanca miestneho zastupiteľstva, za člena 
Ekonomickej komisie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Dúbravka 

 
3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej 

evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

4. Návrh na zverenie majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv 
a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to SO 204 Križovatka 
Harmincova – Polianky a SO 204/a Úprava na ul. Húščavova. 

 
5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1735/14 vo výmere 68 m² na Tavarikovej ulici 

v Bratislave Jozefovi Simonovi a Jane Simonovej, Matejkova 2, Bratislava za cenu 
117 EUR za m². 

 
6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne budovy ZŠ Pri 

Kríži 11, na pozemku parc. č. 1242 k. ú. Dúbravka, vo výmere 241 m² spoločnosti 
Bicykle u Mira s.r.o., Hviezdoslavova 734/64, Stupava, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 
7. Návrh na uplatnenie zľavy z  nájomného nájomcovi Jozefovi Komornému, za užívanie 

garáže č. 1,  1. PP bytového na ulici Bagarova č. 3 v Bratislave, vedenej na LV č. 
2187, k. ú. Dúbravka. 

 
8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3113 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 280 

m² Štefanovi Duchoňovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

9. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1232/100 REG „E-KN“ v k. ú. Dúbravka, vo 
výmere 303 m2, Tatiane Svobodovej ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3786/9, 1710/6 a 1625/9 REG "C-KN" v k. ú. 

Dúbravka spolu vo výmere 77 m² Bc. Lucii Rojikovej, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

 
11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1644/2 REG "C-KN" v k. ú. Dúbravka vo výmere 

68 m² Ing. arch. Eve Ondruškovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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12. Návrh na určenie minimálnej kúpnej ceny na predaj nebytového priestoru - garáže  č. 
912, na ulici Bullova č. 11 v Bratislave, vo výmere 14 m². 

 
13. Návrh na predaj pozemkov  parc. č. 3058/5 – 3058/ 93 registra „C-KN“ v k.ú. 

Dúbravka, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 

14. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 k. ú. Dúbravka vo výmere 15 m² 
nájomcovi Gabriela Ábrahámová, Nováčany 60, Gemerský sad, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
 

15. 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 zápisnice 

K jednotlivým  

K bodu programu č. 1 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál - Návrh rozpočtu na rok 2018. 
Navrhuje niekoľko rozpočtových zmien oproti pôvodnému návrhu, ktorý predložil Miestny 
úrad. Tieto zmeny sú uvedené v rozpočtových tabuľkách v stĺpci „Návrh R EK 2018“. 
V takejto forme ho odporúča predložiť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na ďalšie rokovanie. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 2 
 
Komisia ekonomická odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
zvoliť Ing. Jána Palárika za člena ekonomickej komisie.  
 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                 zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 3 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť Návrh na trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                zdržali sa: 0 
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K ostatným bodom programu č. 4 - 14 
 
Komisia ekonomická k bodom programu č. 4 - 14 zaujala rovnaké stanovisko ako komisia 
legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom. 
  
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
 
K bodu programu č. 15 
 
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil.  
 
 
v Bratislave 23.11.2017 
 
 
Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Libor Gula, M.A., v.r.  
 
 
Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 


