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Návrh na uznesenie: 
 
 

a) berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 17. 12. 2019 
 

b) ruší bod č. 3 uznesenia č. 132 zo dňa 12. 11. 2019 
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Správa o plnení uznesení  
 
Uznesenia z 24. 10. 2012  
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska 
10. 12. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností 
v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej časti a zástupcu Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy (ďalej len „Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia 
v prípade nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o odklad 
odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Prebiehajú individuálne stretnutia s vlastníkmi dotknutých 
nehnuteľností. 
Úloha trvá 
 
Uznesenia z 05. 04. 2018 
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou  
10. 12. 2019: Prevod vlastníckeho práva pozemkov od Slovenského pozemkového fondu na 
mestskú časť Bratislava-Rusovce je ukončený, predmetné pozemky boli zapísané na list 
vlastníctva v prospech mestskej časti. 
Úloha splnená 
 
Uznesenia z 25. 09. 2018  
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ 
10. 12. 2019: Bez zmeny. 
Úloha trvá 
 
 
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018 
 
Uznesenia z 20. 12. 2018 
Uzn. č. 28: Predaj pozemku (Anger, Burger, Burgerová)  
10. 12. 2019: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad žiadosť o zrušenie 
pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba o odkúpenie domu bez pozemku.  
Mestská časť však s odpredajom iba domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko  
p. Horváthovej Burgerovej. Zásielku so stanoviskom mestskej časti si p. Horvátová 
Burgerová neprevzala; zásielka je v súčasnosti opakovane doručovaná. 
Úloha trvá 
 
Uznesenia z 03. 09. 2019 
Uzn. č. 99: Predaj pozemku (Profi Estate SK, s. r. o.) 
10. 12. 2019: Návrh na vklad schválený, pozemok zapísaný na list vlastníctva spoločnosti 
Profi Estate SK, s. r. o. 
Úloha splnená 
 
Uznesenia z 08. 10. 2019 
Uzn. č. 109: Predaj pozemku (Holúbek) 
10. 12. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 
Úloha trvá 
 
Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)  
10. 12. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 
Úloha trvá 
 
Uznesenia z 12. 11. 2019 
Uzn. č. 124/2019: Prenájom pozemku (Vaškor) 
10. 12. 2019: Zmluva pripravená na podpis. 
Úloha trvá 
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Uzn. č. 125/2019: Predĺženie nájomných zmlúv (Krenn, Krenn) 
10. 12. 2019: Dodatky k nájomným zmluvám podpísané a zverejnené. 
Úloha splnená 
 
Uzn. č. 126/2019: Predĺženie nájmu nebytového priestoru (Zrneková – HEARTREE) 
10. 12. 2019: Nájomná zmluva podpísaná a zverejnená. 
Úloha splnená 
 
Uzn. č. 132/2019: Správa č. 01/11/2019 z následnej kontroly plnenia nápravných opatrení na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom 
a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj 
v rozpočtovom roku 2017, vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a kontroly 
správnosti výšky vyrubených poplatkov za rozvoj vykonanej z vlastného podnetu 
10. 12. 2019: Na základe kontrolných zistení odporúčal kontrolór mestskej časti vo svojej 
správe uplatniť vo všetkých dotknutých rozhodnutiach dovyrubenie výšky poplatkov za 
rozvoj. Na základe internej kontroly, konzultácie s Finančným riaditeľstvom SR a opätovnou 
konzultáciou s kontrolórom mestskej časti navrhujeme zrušenie bodu 3. tohto uznesenia 
vzhľadom na skutočnosť, že pri prepočte dovyrubenia miestneho poplatku za rozvoj bolo 
zistené, že tento by bol za rok 2017 vo výške 186,55 Eur a za rok 2018 vo výške 48,45 Eur, 
pričom by sa týkal 13 dotknutých rozhodnutí. Náklady súvisiace s opravou rozhodnutí 
(podnet na preskúmanie rozhodnutia, opätovné rozhodnutie, komunikácia s poplatníkmi) a 
poštovné náklady by ďaleko prevyšovali príjem z dovyrubených rozhodnutí, a takýto proces 
by bol nehospodárny a neefektívny. Celý proces by bol náročný nielen na čas, ale 
i dosiahnutý výnos by bol nepomerne nižší ako výdavky s tým spojené.  
(Znenie bodu č. uznesenia č. 132/2019: žiada starostku mestskej časti zabezpečiť realizáciu 
nápravných opatrení vyplývajúcich z predloženej správy) 
 
Úloha trvá 
 
 
 
Zapísala: M. Zuberská, dňa 10. 12. 2019 


