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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 21. 06. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice. 

 

Program:  

Otvorenie 

Schválenie programu 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Ústna informácia o aktuálnom stave využitia strelnice v Rusovciach (viceprezident PZ SR, 

pplk. JUDr. Damián Imre) 

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v Základnej škole 

s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rusovce   

3. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za 

rok 2021 

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

Bratislava-Rusovce na rok 2022  

5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2021  

6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021 

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 

8. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2021 

9. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2021 

10. 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) 
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11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce 

(vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 

m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa (D. Reindl)  

15. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte 

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

osobitného zreteľa (spoločnosť ProFyzio, s. r. o. a spoločnosť INTIMFYZIO, s. r. o.)  

16. Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, 

stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

(NemoSan, s. r. o.) 

17. Predĺženie prenájmu priestorov v objekte Humanitného centra na Kovácsovej ul. č. 85, 

Bratislava-Rusovce (OZ Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku) 

18. Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, 

Bratislava-Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (Hlavné mesto SR Bratislava 

pre Mestská polícia) 

19. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava-

Rusovce za rok 2021 

20. Správa o stave bytového fondu za rok 2021 

21. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2021  

22. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k Návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej 

časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca)  

23.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k Návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

24. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce k Návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 

25. Správa č. 01/06/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh 
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ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom 

nakladaní s verejnými prostriedkami s účelovým viazaním ich použitia v roku 2021, 

vylúčených v schválenom záverečnom účte mestskej časti v roku 2020 

26. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti  

Bratislava-Rusovce na II. polrok 2021 

27. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za I. polrok 

roku 2022 

28. Prerokovanie návrhu na stanovenie počtu poslancov a rozsahu pracovného úväzku 

novozvoleného starostu na volebné obdobie rokov 2022-2026  

29. Informácia o vydaní organizačného poriadku miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

30. Rôzne  

31. Interpelácie 

 

 

  

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

     starostka  

 

 


