
 
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie ekonomickej 

zo dňa 08.06.2017 
 
 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. Začiatok o 17.30 hod. – ukončenie o 19.00 hod. 
 
Schválený program rokovania komisie ekonomickej: 
 
Program:   
    

1. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MČ Bratislava-
Dúbravka za rok 2016. 

2. Záverečný účet za rok 2016 
3. Návrh na úpravu rozpočtu. 
4. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej 

evidencie MČ Bratislava-Dúbravka 
5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 737/2 k. ú., vo výmere 88  m² Dúbravka Petrovi 

Blahútovi a Eve Blahútovej, ako  prípad hodný osobitného zreteľa. 
6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, 

miestnosť č. 145 vo výmere 10,30 m², Martinovi Grázolovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa.  

7. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3449/2, k. ú. Dúbravka, vo výmere 282 m², 
nájomcovi Vlastníci bytov a spoločných priestorov v dome Pri Kríži 38, 40, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 

8. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na druhom 
nadzemnom podlaží bloku „B“ stavby súp. č. 1891, na pozemkoch parc. č. 3163 
a 3164, k. ú. Dúbravka spoločnosti SONFOL s.r.o. , na Bilíkovej č. 34  

9. Návrh aktualizácie cien Sadzobníka nájmov, ktorý je prílohou  Zásad hospodárenia  a 
nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s  majetkom 
zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou. 

10. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, 
miestnosť č. 147/A vo výmere 12,70 m², Kataríne Gregorčíkovej, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

11. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, 
miestnosť vo vestibule vo výmere 16,81 m2, Markovi Belanovi, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

12. Žiadosť o stanovisko v prípade právneho spôsobu riešenia Uznania dlhu z 10.12.2006 
a Dohody o postupnom splácaní pohľadávky z 26.7.2010, bývalého nájomcu 
v obecnom byte č.1, Júliusa Bláhu, Saratovská 15, Bratislava 

13. Rôzne 
 
 
 
 
 

 
 



 2 

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 bodu programu č. 1 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál k inventarizácií majetku a záväzkov za 
rok 2016, zobrala ho na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka ho schváliť a súhlasiť so závermi ústrednej inventarizačnej komisii. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 5              za: 5           proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 2 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál k záverečnému účtu, zobrala uvedený 
materiál na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
ho schváliť.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 5              za: 5             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 3 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál na úpravu rozpočtu za rok 2017 
a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka úpravu schváliť, 
tak ako je uvedené v návrhu.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6            proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 4 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a súhlasí s návrhom na trvalé 
upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie podľa priloženého 
zoznamu a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh 
schváliť. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6            proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 5 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na predaj pozemku a odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka predaj schváliť za cenu a 
podmienok ako sú uvedené v materiály. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6            proti: 0                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č. 6 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry 
Dúbravka p.Grázolovi schváliť. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 5             proti: 1                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 7 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na nájom časti pozemku a odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom schváliť za podmienok 
tak ako je uvedené v materiály. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 8 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál na predĺženie nájmu nebytových 
priestorov, s uvedeným návrhom nesúhlasí rovnako ako s predajom objektu školy a odporúča 
sa vrátiť k uvedenému návrhu na predĺženie nájmu rok pred ukončením platnosti nájomnej 
zmluvy.    
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 9 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh na aktualizáciu cien sadzobníka nájmov. 
Uvedenú aktualizáciu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť v plnom rozsahu. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 10 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka p. 
Kataríne Gregorčíkovej schváliť tak ako je uvedené v materiály.  
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6             proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 11 
 
Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka p. 
Markovi Belanovi schváliť tak ako je uvedené v materiály. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6             proti: 0                zdržali sa: 0 
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K bodu programu č. 12 
 
Komisia ekonomická na základe predloženého materiálu  v prípade právneho spôsobu riešenia 
uznania dlhu zo dňa 10.12.2006 a Dohody o postupnom splácaní pohľadávky zo 
dňa 26.7.2010, bývalého nájomcu v obecnom byte č.1, Júliusa Bláhu, Saratovská 15, 
Bratislava  odporúča ďalej nepokračovať vo vymáhaní dlhu a schváliť odpis predmentnej 
pohľadávky ku koncu kalendárneho roka 2017. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 6              za: 6            proti: 0                zdržali sa: 0 
 
K bodu programu č. 13 
 
Do bodu rôzne sa prihlásil člen komisie p. Liptovský s námetom na ďalšiu diskusiu do 
budúcna ohľadom Dúbravskej televízie a jej financovania.  
 
 
 
v Bratislave 8.6.2017 
 
 
Schválil: predseda komisie ekonomickej                                      Ing. Libor Gula, M.A., v.r.  
 
 
Zapísal: tajomník komisie ekonomickej            Ing. Michal Gajan, v.r. 


