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Mestská časť Bratislava-Rusovce 

Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

 
Poslanci miestneho zastupiteľstva 
 
 

Vec 

Pozvánka  

Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, 

ktoré sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice. 

Program:  

Otvorenie 

Schválenie programu 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2022 

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 

Bratislava-Rusovce na rok 2022  

4. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2022 

5. Správa o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce k 30. 06. 2022 

a monitorovacia správa 

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 

7. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/69 - zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 45 m2, parc. č. 1180/70 - záhrada vo výmere 251 m2, k. ú. Rusovce, v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Šuláková) 

8. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/71 - zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 33 m2, parc. č. 1180/72 - záhrada vo výmere 277 m2, k. ú. Rusovce, v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (manž. Lepiešoví) 

9. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/74 - zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 22 m2, parc. č. 1180/73 - záhrada vo výmere 348 m2, k. ú. Rusovce, v súlade 

s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (manž. Noškoví) 

10. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/99 - záhrada vo výmere 16 m2, 

parc. č. 1180/100 - záhrada vo výmere 143 m2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(p. Melicharová) 
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11. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 18160111/2012 zo dňa 31. 10. 2012 

v znení  jej Dodatku č. 1 zo dňa 23. 10. 2017 k  pozemku registra C KN parc. č. 418 – 

záhrada vo výmere 216 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade 

s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

(p. Vandrašeková) 

12. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného 

strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (spoločnosť MentART s. r. o.) 

13. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 

102, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (REAL – TIP s. r. o.) 

14. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 

102, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Gold4Ever s. r. o.) 

15. Správa č. 01/09/2022 z kontroly 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 majetkom pri realizácii a zúčtovaní projektu „Voľnočasový priestor, 

Bratislava-Rusovce“ spolufinancovaného z grantového programu na podporu investícií 

do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave a z rozpočtu hlavného mesta 

na podporu poslaneckých priorít v mestských častiach v roku 2021-2022 

16. Správa č. 02/09/2022 z následnej finančnej 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 2021  

17. Rôzne  

18. Interpelácie 

 

 

  

     PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., v. r. 

     starostka  

 


