Materiál k bodu č. 1

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 08. 09. 2020

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rusovce
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka mestskej časti

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Spracovateľ:
Mgr. Martina Zuberská, prednostka úradu

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce
b) konštatuje, že uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce vyhodnotené ako "úloha trvá" zostávajú v plnení
c) vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce, vyhodnotené ako "splnené", podľa priloženého prehľadu bez pripomienok

Dôvodová správa:
Materiál je predkladaný v súlade s rokovacím poriadkom mestskej časti Bratislava-Rusovce
ako prvý pracovný bod rokovania. Návrh uznesenia v časti a) vyhodnocuje priebeh plnenia
aktuálnych uznesení so zápisom posledného stavu plnenia úloh k termínu rokovania
miestneho zastupiteľstva, v časti b) sú uvedené uznesenia, na plnení ktorých zastupiteľstvo
trvá a v časti c) sú uvedené uznesenia splnené, ktoré sa vypúšťajú z priebežného sledovania
a sú vedené v archíve Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce.
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VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVA-RUSOVCE
Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie plnenia
k 08. 09. 2020

247/2012

24. 10. 2012 Miestne zastupiteľstvo
Starostka
a) ruší uznesenie č. 166 zo dňa 20. 03. 2012 o odplatnom prevode majetku verejného osvetlenia na Svébskej ulici za symbolickú sumu 1,19 eur
v prospech hl. mesta SR Bratislavy
b) schvaľuje bezodplatný prevod majetku v prospech hl. mesta SR
Bratislavy
c) poveruje starostu MČ Bratislava-Rusovce uzavretím zmluvy
o bezodplatnom prevode vlastníckych práv k verejnému osvetleniu na
Svébskej ulici v prospech hlavného mesta SR Bratislavy, a to po získaní
písomného súhlasu s prevodom majetku od subjektov, od ktorých majetok
v roku 2010 kúpila MČ

Úloha trvá

454/2018

25. 09. 2018 Miestne zastupiteľstvo:
a) schvaľuje zámer prijatia úveru na financovanie rekonštrukcie a dostavby
objektu jedálne ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou
a prístavbou školskej jedálne) do úhrnnej výšky 793.000 €
b) berie na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra k prijatiu úveru
c) žiada starostu, aby zabezpečil uskutočnenie výberu banky (prípadne inej
inštitúcie), ktorá poskytne úver na základe najvhodnejšej ponuky úveru pre
MČ Bratislava-Rusovce a aby informoval miestne zastupiteľstvo
o výsledkoch výberu banky (inštitúcie).

Úloha splnená Bez zmeny.

180/2020

05. 05. 2020 Miestne zastupiteľstvo:
Starostka
schvaľuje: prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/17 - zastavané
Ing. O.
2
plochy a nádvoria vo výmere 921 m a pozemku parc. č. 549/4 - zastavané
Stuparinová
2
plochy a nádvoria vo výmere 2 m , katastrálne územie Rusovce, ktoré sú vo
vlastníctve - Jozef Gampl, Vývojová 227, 851 10 Bratislava, v podiele 1/1
k celku, pre nájomcu - mestskú časť Bratislava-Rusovce, za cenu stanovenú
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 230 zo dňa 10. 11. 2016, t. j. 0,33
2
€/m /rok, na obdobie 10 rokov od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2030. Ročný
2
nájom pre pozemky vo výmere 923 m je vo výške 304,59 €.

Starostka
Ing. P.
Holúbek

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 splnená Nájomná zmluva podpísaná dňa
10. 06. 2020.

Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

181/2020

05. 05. 2020 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje: projekt „Dajme veci na poriadok“ na realizáciu z participatívneho
rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020.

194/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
Starostka
Schvaľuje: prenájom pozemku registra E KN parc. č. 270 – orná pôda vo
Ing. O.
2
výmere 986 m , katastrálne územie Rusovce, ktorý je vo vlastníctve –
Stuparinová
Jaroslav Weinhandl, Balkánska 163, 851 10 Bratislava, v podiele 1/1 k celku,
pre nájomcu - mestskú časť Bratislava-Rusovce, za cenu stanovenú
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 230 zo dňa 10. 11. 2016, t. j. 0,33
2
€/m /rok, na obdobie 10 rokov od 01. 08. 2020 do 31. 07. 2030. Ročný
2
nájom pre pozemok vo výmere 986 m je vo výške 325,38 €.

Úloha splnená Nájomná zmluva podpísaná dňa
06. 07. 2020.

195/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
starostka
schvaľuje: uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemku registra C KN parc. č.
Ing. O.
2
132/2 – záhrada vo výmere 68 m , k. ú. Rusovce, za účelom využívania
Stuparinová
tohto pozemku ako prístupovej cesty k nehnuteľnosti vo vlastníctve
žiadateľky, za cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255
2
zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m /rok, Denise Priechodskej, Kovácsova
466/111, 851 10 Bratislava, na obdobie 15 rokov so začiatkom od 01. 08.
2020 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Za
2
pozemok vo výmere 68 m je ročný nájom v predpísanej výške 88 €.

Úloha splnená Nájomná zmluva podpísaná dňa
14. 07. 2020.

196/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje: predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č.
NP/007/2017 k pozemku registra C KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo
2
výmere 172 m a časti pozemku registra C KN parc. č. 783/1 – ostatná
2
plocha vo výmere 8 m , katastrálne územie Rusovce s MVDr. Antonom
Dostálom PhD., Kovácsova 29, 851 10 Bratislava na obdobie 5 rokov so
začiatkom od 01. 07. 2020 za cenu stanovenú uznesením miestneho
2
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016 t. j. 20 € + 1 €/m /rok ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ročné nájomné
2
za pozemky spolu vo výmere 180 m je vo výške 200 €.

Úloha splnená Dodatok k Nájomnej zmluve
podpísaný dňa 30. 06. 2020.

Mgr. J.
Trnovcová

Starostka
Ing. O.
Stuparinová

Úloha trvá

Vyhodnotenie plnenia
k 08. 09. 2020
Realizácia schváleného projektu
„Dajme veci do poriadku“ sa
predpokladá v jesenných mesiacoch.

4

Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie plnenia
k 08. 09. 2020

197/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
Starostka
schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby, t. j.
Ing. O.
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
Stuparinová
vyplývajúceho z uloženia inžinierskej siete (NN podzemné vedenie) podľa
Geometrického plánu č. 13/2019, úradne overeného dňa 29. 04. 2020 pod č.
G1 – 756/2020, pre MNF INVEST s. r. o., Majerníkova 4, 841 05 Bratislava
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 54,00 € na pozemku
registra C KN parc. č. 615/15, katastrálne územie Rusovce.

Úloha trvá

201/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje: predĺženie prenájmu nebytových priestorov, a to: miestností č.
2
43, 44 – časť, 51 – časť, 54, 55, 56, 57 o celkovej výmere 65 m , ktoré sa
nachádzajú v budove Zdravotného strediska Rusovce na pozemku parc. č.
2
965/2 a časti priľahlého pozemku parc. č. 965/1 o veľkosti 31,5 m slúžiacej
ako plocha na státie vozidiel pánovi Dávidovi Reindlovi, bytom
Pohraničníkov 594/45, 851 10 Bratislava, IČO: 45874751, na dobu 2 rokov
2
so začiatkom od 01. 08. 2020 za cenu nájmu 49,80 €/ m /ročne + spotrebu
energií a 50,- €/mesačne za nájom predmetného pozemku – státie vozidiel,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Starostka
J. Kubicová

Úloha splnená Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov podpísaný dňa
30. 07. 2020.

206/2020

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie návrh zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny
Pamiatková zóna Rusovce,
b) poveruje starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce vykonať potrebné
procesné úkony súvisiace so schválením Návrhu zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu zóny Pamiatková zóna Rusovce.

starostka

Úloha trvá

Zmluva je v procese podpisovania
zmluvnými stranami.

Stretnutie so spoločnosťou AUREX
spol. s r. o. ako spracovateľom zmien
a doplnkov Územného plánu zóny
Pamiatková zóna Rusovce je
naplánované na september 2020.
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Číslo
uznesenia
207/2020

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

23. 06. 2020 Miestne zastupiteľstvo:
a) schvaľuje, aby boli vrátené zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka
poplatky za neposkytnuté služby materskou školou, školským klubom detí
a školskou jedálňou z dôvodu uzatvorenia prevádzok zriaďovateľom
a následne aj vládou Slovenskej republiky takto:
- za mesiac marec bude vrátená pomerná časť poplatkov a za mesiac apríl
bude v plnej výške vrátený poplatok alebo bude započítaný ako platba za
mesiac jún v prípade, že boli využívané poskytnuté služby,
b) žiada riaditeľa ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava, aby zabezpečil
zúčtovanie všetkých platieb v zmysle schváleného uznesenia č. 173 zo dňa
30. 04. 2020.

Nositeľ
Riaditeľ ZŠ s
MŠ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie plnenia
k 08. 09. 2020

Úloha splnená Poplatky boli vrátené v súlade s
prijatým uznesením.
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