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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 12. 11. 2019

Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľ:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r.
starostka

Materiál obsahuje:
1. Správa

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

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 12. 11. 2019

Správa o plnení uznesení
Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
31. 10. 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
31. 10. 2019: Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ, katastrálny odbor. Návrh na
vklad do katastra je prerušený, pretože Pozemkový fond vyhotovil dodatok s prepisovými
chybami a doteraz nedoručil opravený dodatok, ktorý je od 8/2019 na podpise u štatutárnych
zástupcov SPF.
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
31. 10. 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)
31. 10. 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, bude jej opakovane doručovaná.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Predaj pozemku (Šterba, Šterbová)
31. 10. 2019: Návrh na vklad schválený.
Úloha splnená
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Spolu s dokumentom starostlivosti o dreviny, ktorý bol mestskej časti predložený dňa 15. 10.
2019 bol spracovaný aj plán výsadby na rok 2019. Výsadba bude financovaná z finančných
prostriedkov hlavného mesta SR Bratislavy, plán výsadby je v súčasnosti v štádiu konzultácií
so zamestnancami magistrátu hlavného mesta.
Pôvodne pripravovaný projekt výsadby, ktorý mal byť financovaný prostredníctvom SAŽP
v rámci národného projektu „Zelené obce“ nebude realizovaný, nakoľko napriek písomnému
vyjadreniu SAŽP, že mestská časť Bratislava-Rusovce je oprávnený žiadateľ, SAŽP krátko
pred predložením projektu zmenila názor a zaslala nám informáciu, že mestské časti
Bratislavy nie sú oprávneným žiadateľom.
Úloha splnená
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Uznesenia z 25. 06. 2019
Uzn. č. 79: Predaj pozemku (Jaroň, Jaroňová)
31. 10. 2019: Návrh na vklad schválený.
Úloha splnená
Uznesenia z 03. 09. 2019
Uzn. č. 99: Predaj pozemku (Profi Estate SK, s. r. o.)
31. 10. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vyjadrenie z magistrátu hlavného mesta
o úhrade kúpnej ceny.
Úloha trvá
Uznesenia z 08. 10. 2019
Uzn. č. 109: Predaj pozemku (Holúbek)
31. 10. 2019: Zmluva pripravená na podpis. Pani Holúbek je na dlhodobej dovolenke, podpis
zmluvy prebehne po jej návrate z dovolenky.
Úloha trvá
Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)
31. 10. 2019: Zmluva je pripravená na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 112: Prenájom pozemku (Hegedüs)
31. 10. 2019: Zmluva podpísaná.
Úloha splnená

Zapísala: M. Jajcajová, dňa 31. 10. 2019
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