
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 26.04.2018 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 18.45 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

 

1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-

Dúbravka (rozhodnutie o potrebe úpravy a aktualizácie PHSR materiálu), 

 

2. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky – poplatok z omeškania, od 

dlžníka Emílie Rothovej, nájomca služobného bytu v MŠ Damborského, 

 

3. Návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového kalendára Združenia technických a 

športových činností, Základnej organizácie JUNIOR. 

 

4. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – triedy č. 5 v objekte na Bilíkovej 

34, súp. č. 1891, na pozemku parc. č. 3163 vo výmere 65,70 m2, Mgr. Dagmar Kačová 

– Ateliér Čakanka, IČO: 40104095, Pod Násypom 16, 841 03 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

5. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Domu kultúry Dúbravka, 

vo výmere 15 m², Natália Jankovičová, IČO: 47533340, Bujnákova 23, 841 01 

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

6. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorej predmetom je 

nájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2952 na Bazovského ulici 

č. 6 v Bratislave, nájomcovi Centrum rodiny n.o. 

 

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

prípad hodný osobitného zreteľa.   

 

8. Návrh na zaujatie stanoviska k žiadosti Igora Igaza, Bilíkova 20, 841 01 Bratislava o 

predaj časti pozemku parc. č. 3175/19 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 245 m².  

 

9. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3058/22, 3058/79 a 3058/80, Róbert Kugler 

a Klára Kuglerová, Saratovská 16, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 

10.  Návrh na predaj pozemku parc. č. 1833/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 33m² Ing. 

Antonovi Dusíkovi  a Ing. Bronislave Dusíkovej, bytom Tavaríkova osada 2A, 841 

021 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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11.  Návrh na nájom pozemku parc. č. 3058/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 43m² 

EURO-EKO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

12. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti  

Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018 - 2022 

 

13. 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 

 

K bodu programu č. 1 

 

Komisia ekonomická prerokovala predmetný materiál pojednávajúci o hospodárskom 

a sociálnom rozvoji mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015-2024 a jednomyseľne 

sa zhodla, že nie je potrebná žiadna zmena, korekcia alebo aktualizácia daného materiálu. 

 

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

 

K bodu programu č. 2 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na trvalé upustenie od vymáhania 

pohľadávky (poplatok z omeškania) od dlžníka p.Rothovej. Vzhľadom na skutočnosti a 

s prihliadnutím na sociálne a ekonomické pomery dlžníka odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky. 

 

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

 

K bodu programu č. 3 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na prehodnotenie žiadosti splátkového 

kalendára. S uvedeným návrhom nesúhlasí z rovnakých dôvodov ako komisia 

legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom a neodporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť požadovaný splátkový kalendár. 

Komisia navyše požaduje od miestneho úradu podniknutie krokov na vypratania priestorov 

s cieľom budúcej rekonštrukcie dopravného ihriska. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č. 4 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na predĺženie nájmu. Súhlasí s uvedeným 

návrhom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predĺženie 

nájmu schváliť. 

  

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

 

K bodu programu č.5 

 

Komisia ekonomická súhlasí s návrhom na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v 

Domu kultúry Dúbravka tak ako je uvedené v materiály a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom schváliť. 

 

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

 

K bodu programu č.6 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predĺženie nájmu za podmienky úpravy doby 

nájmu na 10 rokov.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.7 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál. S uvedeným návrhom súhlasí a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom pozemkov na 

záhradkárske a rekreačné účely schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.8 

 

Stanovisko komisie ekonomickej k predmetnej žiadosti je nasledovné: 

Vzhľadom na skutočnosti a dôvody uvedené v žiadosti komisia ekonomická neodporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predaj schváliť a žiada o 

doplnenie informácii k potenciálnemu zníženiu nájomného. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.9 

 

Komisia ekonomická súhlasí s predajom pozemku ako aj s uvedenou cenou a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predaj schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.10 

 

Vzhľadom k riziku vzniku zúženia cestnej komunikácie komisia ekonomická nesúhlasí 

s predajom pozemku a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-

Dúbravka predaj neschváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 7             proti: 0                zdržali sa: 1 

 

 

K bodu programu č.11 

 

Komisia ekonomická prerokovala  uvedený materiál na nájom pozemku firme EURO-EKO 

Slovakia, s.r.o. a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

nájom schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 8              za: 8             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.12 

 

Komisia ekonomická prerokovala návrh na určenie počtu poslancov a volebných obvodov. 

Odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka uvedený návrh 

schváliť tak ako je uvedené v materiály. 

 

 

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

 

 

K bodu programu č.13 

 

Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil.  

 

 

 

v Bratislave 27.4.2018 

 

 

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

 

 

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


