
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 07.06.2018 

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 19.15 hod. 

 

Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 

 

Program:   

 

1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-

Dúbravka za rok 2017. 

 

2. Záverečný účet za rok 2017. 

 

3. Návrh na úpravu rozpočtu. 

 

4. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

 

5. Návrh na nájom pozemku parc.č. 1437/49 vo výmere 492 m2, British International 

School Bratislava, s.r.o., J.V. Dolinského 1, 841 02 Bratislava, IČO: 35 724 120, ako 

prípad hodný osobitého zreteľa.  

 

6. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 1437/1 v k. ú. Dúbravka, Dávidovi 

Plučinskému, bytom Drobného 2, Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

 

7. Návrh na predaj nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 3196 postavenej na parc. č. 

3058/5 Ľudovítovi Šándorovi, bytom Bazovského 19, 841 01 Bratislava, ako prípad 

hodný osobitého zreteľa. 

 

8. 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 inventarizácia majetku za rok 2017 

a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka zobrať ho na 

vedomie. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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K bodu programu č. 2 

 

Komisia ekonomická prerokovala materiál záverečný účet MČ Bratislava-Dúbravka za rok 

2017. Po overení a odsúhlasení správy k záverečnému účtu audítorkou predložiť informáciu 

o vyčíslení výsledku hospodárenia.  

 

Pripomienky miestnej kontrolórky: Nejasné vyčíslenie výsledku hospodárenia MČ. 

O celkovom prebytku hospodárenia by malo rozhodnúť miestne zastupiteľstvo ako s ním 

naložiť. Požadujem doplniť účelovo určené finančné prostriedky a vylúčiť ich z celkového 

výsledku hospodárenia.  

 

Pripomienka vedúceho ekonomického oddelenia: Nakoľko nevznikol prebytok hospodárenia 

za rok 2017 nie je potrebné vylučovať účelovo určené finančné prostriedky, ale do správy to 

môžeme uviesť. Za rok 2017 rozhodne nevznikol prebytok ale schodok rozpočtu nakoľko 

celkové bežné a kapitálové príjmy boli nižšie ako bežné a kapitálové výdavky. Ovšem 

vzniknutý rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol v plnej miere pokrytý prostriedkami 

z peňažných fondov, ktoré sa naakumulovali počas predchádzajúcich období. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                 zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 3 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť úpravu rozpočtu za rok 2018 tak ako je uvedené 

v materiály.  

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č. 4 

 

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál o dodatkoch k zriaďovacím listinám 

základným škôl a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

návrh schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

K bodu programu č.5 

 

Komisia ekonomická súhlasí s návrhom na nájom pozemku pre British International School 

Bratislava tak ako je uvedené v materiály a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka nájom schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             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 časti pozemku schváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 0             proti: 9                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č.7 

 

Komisia ekonomická prerokovala uvedený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predaj pozemku tak ako je uvedené v materiály, 

ale žiada o doplnenie jednoduchej architektonickej štúdie, alebo vizualizácie zámeru stavby. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

 

K bodu programu č.8 

 

V rámci bodu rôzne bol predložený návrh na zníženie cenu nájmu v objekte bývalého kina 

Odboj nájomcovi Mestské múzeum v Bratislave. Komisia navrhuje postupovať v zmysle 

stanoveného a platného cenníka a trvá na uvedenej sume 12.643,- € za rok a odporúča 

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť o zníženie ceny nájmu 

neschváliť. 

 

Hlasovanie:       prítomní: 9              za: 9             proti: 0                zdržali sa: 0 

 

 

 

 

v Bratislave 8.6.2018 

 

 

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

 

 

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


