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Materiál obsahuje:
1. Správa

Spracovateľ:
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Odd. kultúry, soc., byty, súp. č.

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 25. 06. 2019

Správa o plnení uznesení
Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
17. 06. 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, ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia v prípade
nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o odklad odpojenia,
s čím Magistrát súhlasil.
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
17. 06. 2019: Čakáme na vyjadrenie ostatných oslovených, stav nezmenený.
Úloha trvá
Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
14. 05. 2019 Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ, katastrálny odbor.
17. 06. 2019: Bez zmeny
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
17. 06. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Burger, Burgerová)
17. 06. 2019: Čaká sa na vybavenie úveru zo strany p. Anger.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Odpredaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
17. 06. 2019: Čaká sa na vybavenie úveru zo strany p. Šterbu.
Úloha trvá
Uzn. č. 34a: Neschválenie vrátenia pozemku registra C KN par. č. 1320/7 do priamej správy
hlavného mesta SR Bratislavy
17. 06. 2019: Magistrát hlavného mesta Bratislavy bol informovaný o nesúhlase miestneho
zastupiteľstva s vrátením majetku do priamej správy hlavného mesta Bratislavy listom zo dňa
28. 12. 2018. Materiál o prerokovaní odzverenia vyššie uvedeného pozemku naspäť do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy bol na žiadosť starostky mestskej časti
stiahnutý z rokovania mestskej rady dňa 13. 06. 2019. Magistrát bol informovaný o príprave
Memoranda o spoločnom postupe pri nakladaní s nehnuteľnosťami, ktorý je kompromisným
návrhom nakladania s predmetným pozemkom.
Úloha trvá
Uzn. č. 34b: Obstarávanie zmien a doplnkov UP Pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce
17. 06. 2019: Dňa 16. 01. 2019 sa konalo stretnutie so zástupcami spoločnosti Aurex, s.r.o.,
Dúbravská 1, 841 01 Bratislava za účelom zistenia skutkového stavu. Ďalšie stretnutie sa
realizovalo dňa 21. 02. 2019 za účelom prerokovania ďalšieho postupu vo veci zmien
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a doplnkov ÚP PZ a určenia predbežného časového harmonogramu. Najbližšie stretnutie so
zástupcami spoločnosti Aurex, s.r.o. je plánované na mesiac jún.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Mestská časť Bratislava-Rusovce zrealizovala prieskum trhu na vypracovanie komplexného
dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorý bude obsahovať zmapovanie a popísanie verejných
priestorov v zastavanom území mestskej časti s popisom už existujúcej výsadby drevín, ich
zdravotného stavu ako aj návrh novej výsadby. Vyhodnotenie prieskumu trhu a následný
podpis zmluvy o poskytovaní služieb sa očakáva začiatkom júla 2019. Vzhľadom na
komplexnosť problematiky sa termín plnenia uznesenia posúva na jeseň 2019.
Úloha trvá
Uzn. č. 55: Objednanie dopravno-kapacitného posúdenia územia Rusovce Sever a zahrnutie
prislúchajúcich výdavkov do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019
17. 06. 2019: Zmluva o poskytnutí služieb s dodávateľom podpísaná 30. 05. 2019,
predloženie dopravno-kapacitného posúdenia je naplánované do konca mesiaca jún 2019.
Úloha splnená
Uznesenia z 16. 04. 2019
Uznesenia splnené.
Uznesenie zo 14. 05 2019 (MMZ)
Uznesenie splnené.
Uznesenie z 05. 06. 2019 (MMZ)
Uznesenie splnené.
Uznesenia z 21. 05. 2019
Uzn. č. 71: Prenájom časti pozemkov vlastníkom bytov v bytovom dome Vývojová
17. 06. 2019: Nájomné zmluvy sú pripravené na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 72: Prenájom nebytových priestorov spoločnostiam RAFTOvanie, s. r. o a Raftovanie
Plus, s. r. o.
17. 06. 2019: Zmluva o nájme nebytových priestorov podpísaná 28. 05. 2019.
Úloha splnená
Uzn. č. 73: Prenájom nebytových priestorov spoločnosti LekInvest s. r. o.
17. 06. 2019: Zmluva o nájme nebytových priestorov podpísaná 11. 06. 2019.
Úloha splnená

Zapísala: M. Jajcajová, dňa 17. 06. 2019
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