Materiál k bodu č.11

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 22. 02. 2022
Správa č. 01/02/2022 z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021
_________________________________________________________________________
Predkladateľ:
Materiál obsahuje:
Ing. Vladimír Mráz, kontrolór
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa z vykonanej kontroly

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Návrh na uznesenie
Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie
Správu č. 01/02/2022 o výsledkoch priebežnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontroly
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri vyhodnotení plnenia uznesení
prijatých miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2021

Dôvodová správa
Predmetná kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2022, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava-Rusovce na svojom riadnom zasadnutí uznesením č. 337/2021 na
riadnom rokovaní v decembri 2021. Správa bola vypracovaná v súlade s Pravidlami kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce v platnom a účinnom znení.
Kontrola preverila i odporúčania miestneho kontrolóra z predchádzajúcej kontroly plnenia
uznesení vyplývajúcich zo Správy č. 02/03/2020, v ktorej bolo odporúčané starostke
predkladať pri pravidelnom vyhodnotení plnenia uznesení zodpovednosť za plnenie úloh
i s prípadným termínom splnenia úloh prijatých uzneseniami. Toto odporučenie bolo
v kontrolovanom období zrealizované v prehľadoch bodu č. 1 každého riadneho rokovania
zastupiteľstva v priloženom tabuľkovom prehľade predkladaných materiálov na rokovania.

Správa z priebežnej kontroly č. 01/02/2021
Oprávnená osoba:
Predmet kontroly:

Ing. Vladimír Mráz
Priebežná kontrola plnenia uznesení miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce

Kontrola bola vykonaná v čase:

od 01. 02. 2022 do 08. 02. 2022

Povinná osoba:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce
Vývojová 228
851 10 Bratislava

Kontrolované obdobie:

Uznesenia prijaté v roku 2021

Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v platnom znení, a to na základe
plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2022. Úloha bola schválená
v časti výkonu pravidelných kontrol s cieľom vypracovať a predložiť kontrolu formulácie prijatých
a zverejnených uznesení ako i plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce. Kontrolór preveril komplexnú vzorku uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom
v rozpočtovom roku 2021 na riadnych rokovaniach, ako i rokovaniach zastupiteľstva v mimoriadnych
termínoch.
CIEĽ KONTROLY:
Zistiť a preveriť vecné a procesné plnenie uznesení prijatých na základe hlasovaní a rokovaní
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v roku 2021.
VÝCHODISKÁ KONTROLY
Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce a súvisiace materiály z jednotlivých útvarov Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem iných činností vykonávajú orgány samosprávy
nariadeniami, uzneseniami zastupiteľstva ako i rozhodnutiami starostu.
Kontrola preverila legislatívnu úpravu prípravy materiálov na rokovania orgánov samosprávy, prijímania
uznesení a ich súladu so zákonnou úpravou predpísaného kvóra pre ich prijímanie ,kontroly plnenia
úloh v stanovených lehotách a termínoch. Kontrole bola podrobená i archivácia prijatých uznesení
a dokumentov z rokovaní orgánov, zverejňovanie dokumentov ako i súvisiacich dokumentov pred ich
prerokovaním a po ich schválení s prihliadnutím na transparentnosť a sprístupňovanie informácií
orgánmi verejnej správy.
❖

Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava-Rusovce schválený uznesením č. 213 zo dňa 22. 09. 2016 s
účinnosťou od 23. 09. 2016 upravuje v čl. 6 - Uznesenia miestneho zastupiteľstva postupy predkladania,
schvaľovania a zverejňovania uznesení, v čl. 8 – Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a
nariadení mestskej časti výkon kontroly a v čl. 10 – Ostatné technicko- organizačné zabezpečenie, pre
výkon kontroly postupy archivácie dokladov z rokovaní, pre zdokladovanie ich hodnovernosti a následnú
kontrolu nasledovne:

„čl. 6 Uznesenia miestneho zastupiteľstva
1. Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými miestnemu
zastupiteľstvu. Uznesenia sa formulujú stručne s menovitým nositeľom úloh z nich vyplývajúcich a s termínom
ich splnenia.
2. Uznesením miestneho zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla zástupcovi starostu, predsedom komisií
a zástupcom ďalších subjektov zriadených mestskou časťou.
3. V prípade, že je predložený písomný návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých alternatívach , hlasuje
miestne zastupiteľstvo najprv o alternatíve navrhnutej návrhovou komisiou. Schválením jednej alternatívy sa

ostatné považujú za neprijaté.
4. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby miestne zastupiteľstvo hlasovalo osobitne o
jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci.
5. Ak sú navrhnuté zmeny k predloženému návrhu uznesenia, návrhová komisia dá hlasovať najprv o týchto
zmenách, a to v poradí, v akom boli prednesené, pokiaľ návrhová komisia z hľadiska účelu nenavrhne inak. Pri
rozsiahlejšej formulácii sa vyžaduje, aby návrhy zmien uznesenia boli odovzdané návrhovej komisii aj
písomne. Písomne odovzdané návrhy musia byť najprv rozprave ústne prednesené.
6. Keď miestne zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jednu z jeho alternatív, navrhne
ďalší postup riešenia problému predsedajúci. O spôsobe riešenia poslanci hlasujú.
7. Hlasuje sa spravidla verejne a menovite, zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva.
8. Každý poslanec môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto
návrhu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
9. Uznesenia miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia miestnym
zastupiteľstvom.
10. Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa zverejnia na úradnej tabuli v mestskej časti najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa ukončeného zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
11. Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa doručujú poslancom, primátorovi, miestnemu kontrolórovi,
prednostovi obvodného úradu a okresnému prokurátorovi. Zápisnica len poslancom.
Čl. 8 Kontrola uznesení
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti priebežne
zabezpečuje a kontroluje starosta.
2. O výsledku kontroly starosta pravidelne informuje miestne zastupiteľstvo , spravidla predkladaním
materiálu s prehľadom o splnených uzneseniach, o priebežne plnených uzneseniach , o uzneseniach s
návrhom na predĺženie termínu , o nesplnených uzneseniach a o návrhoch na zrušenie uznesení pre ich
neaktuálnosť.
Čl. 10 postupy archivácie
1. Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, ktorá obsahuje záznam
o tom , kto viedol rokovanie , o počte prítomných poslancov, o obsahu rokovania, o prijatých uzneseniach a o
výsledku hlasovaní.
2. Zápisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva overujú a podpisujú 2 overovatelia z radov poslancov
miestneho zastupiteľstva. Ak zápisnicu neoveria do 7 dni od jej predloženia na overenie, považuje sa
zápisnica za overenú. Ich súhlas ako aj prípadne pripomienky tvoria prílohu zápisnice. Zápisnicu na znak
súhlasu podpisuje tiež starosta mestskej časti a prednosta miestneho úradu.
3. Materiál z rokovaní miestneho zastupiteľstva sa archivuje; materiály musia byť podpísané predkladateľom
a spracovateľom. Poslanci a osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup a majú právo do nich
nazerať spravidla v stránkové dni, inak podľa dohovoru so starostom alebo s príslušným referentom
miestneho úradu.
4.

Archivovanie materiálov zabezpečuje starostom poverený zamestnanec miestneho úradu.„

KONTROLNÉ ZISTENIA:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len "miestne zastupiteľstvo") bolo
zvolávané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v platnom
a účinnom znení.

V kontrolovanom období roka 2021 bolo starostkou Mestskej časti Bratislava-Rusovce zvolané
rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 10 krát, z toho rokovania v mimoriadnom termíne sa konali
celkovo 3 krát.
Za uvedené kontrolované obdobie roka 2021 prijalo miestne zastupiteľstvo celkovo 94 uznesení, v
znení uvedenom v priloženom tabuľkovom prehľade pravidelného vyhodnotenia plnenia uznesení
prijatých miestnym zastupiteľstvom v roku 2021. Číslovania uznesení v roku 2021 boli zverejnené na
web stránke pod č. 245/2021 až po č. 338/2021.
Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa v súlade s rokovacím poriadkom pripravujú súčasne s
materiálmi predkladanými rokovaniu miestneho zastupiteľstva. Uznesenia sú formulované stručne bez
menovitého určenia nositeľa úloh z nich vyplývajúcich mimo Správ miestneho kontrolóra, kde
pravidelne býva stanovený ako nositeľ kontrolór a starostka mestskej časti, resp. štatutárny zástupca
kontrolovaného subjektu, vrátane termínov na odstránenie nedostatkov. Zo znenia uznesenia sa však v
týchto prípadoch možno usúdiť, že ich nositeľom je vždy starostka mestskej časti, ktorá v súlade s
ustanovením čl. 5 ods. 7 pravidelne informuje miestne zastupiteľstvo o priebehu plnenia uznesení,
spravidla predkladaním materiálu č. 1 programu riadneho rokovania s prehľadom o splnených
uzneseniach splatných k termínu tohto rokovania a kontroly správnosti ich zápisu a formulácie.
V uzneseniach upravujúcich nakladanie s majetkom formou prenájmov, predajov alebo obchodných
verejných súťaží býva priamo v uznesení definovaný podmienečný termín trvania a platnosti uznesení
súvisiaci s podpismi obchodných vzťahov obomi stranami.
Kontrolór preveril i plnenie ustanovení dotýkajúcich sa prijímania uznesení, ako i ustanovenia zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí ako osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k právoplatnosti prijatých
uznesení z pohľadu dosiahnutého predpísaného kvóra pri ich prijímaní. Touto kontrolou, podkladom
ktorej boli výsledky hlasovania uvedené vo vyhotovenej zápisnici overenej overovateľmi, je
jednoznačne preukázateľné dosiahnuté kvórum pri ich prijímaní, tzn. nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov stanovená pre riadne zahájenie a priebeh rokovaní pre prijímanie prostých uznesení,
trojpätinová väčšina prítomných pri hlasovaní o nariadeniach, a trojpätinová väčšina všetkých
poslancov pri majetkových prevodoch a prípadov osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí.
Zápisnica umožňuje uvádzaním nielen počtu, ale i samotného hlasovania ku každému uzneseniu
identifikovať i vôľu jednotlivých poslancov pri ich prijímaní. Kontrolou nebolo zistené porušenie
Rokovacieho poriadku ani iných všeobecne záväzných predpisov.
Kontrola preukázala dostatočné technicko-organizačné zabezpečenie archivácie písomností z priebehu
rokovania miestnych zastupiteľstiev v súlade so znením Rokovacieho poriadku výkonom činností
ktorých je poverená referentka miestneho úradu p. Mária Jajcajová a prednostka miestneho úradu p.
Martina Zuberská, v súlade s obsahom ich rámcovej pracovných náplní. Kontrola nezistila žiadne
závažné nedostatky a rozpor so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi tieto postupy.
Kontrola postupov ustanovených v Rokovacom poriadku – Príprava a zvolávanie zasadnutí miestneho
zastupiteľstva, preukázala dodržiavanie týchto ustanovení bez negatívnych zistení. Zasadnutia
zastupiteľstva v riadnych termínoch sa riadia schváleným harmonogramom prijímaným poslancami
uznesením zväčša na konci roka pre rok nadchádzajúci, materiály na rokovanie sú pripravované v
termínoch a forme určenej Rokovacím poriadkom. Obdobne exekutíva dodržiava termíny distribúcie
materiálov na rokovanie, ako i ich zverejňovanie na web stránke mestskej časti pre dodržiavanie
informačnej povinnosti sprístupňovania informácií občanom a verejnosti. Miestny kontrolór preveril
i plnenie povinnosti dodržiavania lehôt pri zverejňovaní dokumentov na pripomienkovanie verejnosti
napr. návrhy VZN, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie zámerov, ako i plnenie lehôt
povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých dokumentov. Kontrola preukázala
dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením informačných
povinností orgánov verejnej správy a samosprávy bez zistených nedostatkov. V kontrolovanom súbore
prijatých uznesení kontrolór zistil, že uznesenia sú číslované chronologicky a vzostupne.

ZÁVER kontroly:
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a ich plneniu v roku 2021 bola zo strany vecne
príslušných referátov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce venovaná primeraná
pozornosť. Kontrolovaný subjekt zrealizoval opatrenia z predchádzajúcej Správy o vykonanej kontrol
č. 02/03/2020. Výsledky kontroly nevyžadujú prijatie nápravných opatrení.
Návrh Správy č. 01/02/2022 z vykonanej kontroly vypracoval:
dňa 07. 02. 2022 Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r.....................................................
Návrh Správy č. 01/02/2022 o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021 bola osobne, zo strany kontrolovaného
subjektu prevzatá a prerokovaná dňa 08. 02. 2022 so zodpovednými zamestnancami:
p. Mária Jajcajová, zodpovedný referent MÚ Rusovce v. r. ........................................................................
p. Martina Zuberská, prednostka MÚ Rusovce v. r. ...............................................................................
Vyjadrenie kontrolovaného subjektu:
Bez pripomienok, akceptuje navrhované odporučenia miestneho kontrolóra na odstránenie nedostatkov
dňa: 08. 02. 2022

Príloha č.1
VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA RUSOVCE rok 2021.
Dátum/
Číslo
uznesenia
19.1.2021/
245/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
a)
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s dobou
splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce,

Nositeľ
úlohy
STA

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

riadne
rokovanie
MIZ marec

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii
a predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č.247/2012, 197/2020.
206/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/2020, 238/2020,
239/2020, 244/2020. K plneniu týchto uznesení neboli stanovené
konkrétne lehoty ich splnenia.

b)
konštatuje, že uznesenia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha
trvá" zostávajú v plnení,

246/2021

247/2021

248/2021

c)
vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené
ako "splnené", podľa priloženého prehľadu bez pripomienok.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh rozpočtu Základná škola s
materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok
2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 – 2023
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p.
na rok 2021.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2021 pre:
a) Detský folklórny súbor GERULATA, Balkánska 102, 851 10
Bratislava vo výške 3 000 eur na prezentáciu slovenského
folklóru doma a v zahraničí v súlade s predloženým projektom;
b) Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce, Gerulatská 2, 851 10
Bratislava vo výške 800 eur na kultúrne aktivity DHZ Rusovce
a jeho materiálno – technické vybavenie v roku 2021 v súlade s
predloženým projektom;
c) Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia
Rusovce, Kovácsova 339/82, 851 10 Bratislava vo výške 500

Riaditeľ do 1.zmeny Rozpočet zverejnený na stránke ZŠ s MŠ čistopis a/a, splnené
ZŠ s MŠ rozpočtu
Riaditeľ do 1.zmeny Čistopis a/a splnené
Ruseko rozpočtu
Finančné máj 2022
oddelen.

Uzatvorenie zmlúv o poskytnutí schválených výšok dotácií , ich
zverejnenie a nadobudnutie účinnosti až po kladnom prerokovaní
Kontrolnej správy o dodržaní ustanovení VZN pri zúčtovaní dotácií
príjemcami za rok 2020 v miestnom zastupiteľstve
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Dátum/
Číslo
uznesenia

249/2021

250/2021

251/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

eur na kultúrno-spoločenské aktivity rusovských dôchodcov v
roku 2021 v súlade s predloženým projektom;
d) Materské centrum Kukulienka, Balkánska 85, 851 10
Bratislava vo výške 380 eur na prevádzku herne MC
Kukulienka a komunitné akcie pre obyvateľov MČ v súlade s
predloženým projektom;
e) Miestny futbalový klub Rusovce, Balkánska 101, 851 10
Bratislava vo výške 9 700 eur na bežnú činnosť klubu v súlade
s predloženým projektom;
f) Súkromnú základnú umeleckú školu, Balkánska 87, 851 10
Bratislava vo výške 400 eur na tvorenie a umelecké vyžitie detí
z Rusoviec v súlade s predloženým projektom;
g) OZ VITUS, Gerulatská 63, 851 10 Bratislava vo výške 950
eur na tvorivé dielne a stretnutie detí z Rusoviec v súlade s
predloženým projektom.
Miestne zastupiteľstvo
Finančné Február
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra MČ Bratislavaoddelen.
Rusovce z vyplatených platov kontrolóra v druhom polroku
2020 vo výške 30 %.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových priestorov, a to miestností č. 1,
2 a 8 v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, 851
10 Bratislava v celkovej výmere 53,16 m2 a podiel na
spoločných priestoroch vo výmere 17,12 m2, spoločnosti
HMnet, s. r. o., Keltská 68, 851 10 Bratislava, IČO: 44065761,
zastúpenej Milošom Hudobom, za cenu nájmu 49,80 €/m2/rok
+ spotreba energií (paušálne 30,- €/m2/rok), na účel –
kancelárske priestory, na dobu 2 rokov so začiatkom od 01. 02.
2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z
dôvodu, že MČ považuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
na predmetné priestory za neefektívne vzhľadom na doterajší
priaznivý vývoj nájomného vzťahu a výhodnosť jeho
zachovania pre MČ.
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola Január

Vyhodnotenie plnenia uznesení

splnené

Zverejnené na web stránke MČ a/a splnené

8

Dátum/
Číslo
uznesenia

252/2021

253/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020, predloženú v
zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a Plánu kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok 2020 bez pripomienok
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Kontrola Kontrola
mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie I. polroka 2021
Miestne zastupiteľstvo
Matrika, Jún 2022
a)
ruší uznesenie č. 110/2011 zo dňa 20. 10. 2011
Finančné
Oddel.
b)
mení uznesenie č. 444/2010 zo dňa 24. 6. 2010 v bode
b) s účinnosťou od 1. 1. 2021 nasledovne:

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Zverejnené na web stránke MČ a/a priebežne plnené v I. polroku 2021
Zúčtovanie príjmov z preneseného výkonu št. správy v záverečnom
účte za rok 2021

výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté
služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne
určeného dňa sa stanovuje v prípade ak:
jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti
Bratislava-Rusovce na 50,- €
ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v
mestskej časti Bratislava-Rusovce na 150,- €
ak jeden zo snúbencov (alebo obaja) je cudzinec na
150,- €.
výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté
služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne
určenej miestnosti sa stanovuje v prípade ak:
jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti
Bratislava-Rusovce na 50,- €
ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v
mestskej časti Bratislava-Rusovce na 150,- €
ak jeden zo snúbencov (alebo obaja) je cudzinec na
150,- €.
výška príspevku na úhradu nákladov za poskytnuté služby
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Dátum/
Číslo
uznesenia

254/2021

9.3.2021/
255/2021

256/2021

257/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

spojené s výkonom sobášneho obradu pre snúbencov bez
trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorý sa
koná v určenom sobášnom termíne a v určenej sobášnej
miestnosti sa stanovuje na 120,- €.
Miestne zastupiteľstvo
STA
berie na vedomie termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na
rok 2021 nasledovne:
16. marca, 11. mája, 22. júna, 21. septembra, 9. novembra, 14.
decembra.
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 Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha
trvá" zostávajú v plnení,
c)
vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené
ako "splnené", podľa priloženého prehľadu bez pripomienok
Miestne zastupiteľstvo
a) schvaľuje dve triedy I. ročníka, počet žiakov I. ročníka v
zmysle platnej legislatívy v Základnej škole s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v pôsobnosti mestskej časti
pre školský rok 2021/2022 a termín zápisu v zmysle platného
VZN č. 1/2016 zo dňa 18. 02. 2016,
b) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce spracovať
materiál za účelom nákupu kontajnerovej zostavy na vytvorenie
kmeňovej triedy.
Miestne zastupiteľstvo
a) schvaľuje top priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na
rok 2021: rozšírenie kapacít Základnej školy vrátane
rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizácia otočiska
autobusov, realizácia projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite
históriu, vybudovanie skateparku a workoutového ihriska,

STA

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Priebežne
rok 2021

Plnenie termínov podľa dohody v miestnom zastupiteľstve

riadne
rokovanie
MIZ máj

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii a
predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č.247/2012,. 206/2020,
234/2020, 235/2020, 236/2020, 238/2020, 244/2020. K plneniu týchto
uznesení neboli stanovené konkrétne lehoty ich splnenia.

STA
máj,
Riaditeľ september
ZŠ s MŠ

Zahájenie šk. roka 2021/2022 september 2021

STA
Do 1 zmeny Čistopis rozpočtu, zverejnenie na web stránke MČ
Finančné rozpočtu
oddelen.
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

pokračovanie v revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v
mestskej časti, príprava projektových dokumentácií pre
rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti,
b) berie na vedomie kladné odborné stanovisko miestneho
kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2021 a
prognózy na roky 2022 a 2023 v rozpise podľa priloženého
tabuľkového prehľadu
v celkovej výške príjmov 6 953 920 €, v celkovej výške
výdavkov 6 837 520 €, v celkovej výške prebytku 116 400 €
z toho:
1. Bežný rozpočet
v celkovej výške bežných príjmov 2 949 120 €
v celkovej výške bežných výdavkov 2 944 120 €,
vo výške prebytku bežného rozpočtu 5 000 € (krytých
rozdielom fin. operácií z fin. náhrady za výrub drevín a popl. za
rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin.
operácií 20 000 € z finančnej náhrady za dreviny, 3 500 €
zostatok dotácií na projekty a odpočítaných bolo 28 500 € z
poplatku za rozvoj)
2. Kapitálový rozpočet v celkovej výške kapitálových príjmov
2 860 040 €,
v celkovej výške kapitálových výdavkov 3 822 260 €,
vo výške schodku kapitálového rozpočtu - 962 220 €
3. Finančné operácie
v celkovej výške finančných operácií príjmových 1 144 760 €,
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 71 140 €
vo výške prebytku finančných operácií 1 073 620 €,
c) schvaľuje návrh programového rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rusovce na rok 2021 podľa priložených
tabuľkových príloh, s celkovými príjmami 6 953 920,- €, s
bežnými príjmami 2 949 120,- €, s kapitálovými príjmami 4
004 800,- € (z toho 1 121 260,- € ako kapitálové finančné
operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s celkovými
výdavkami 6 837 520,- €, s bežnými výdavkami 2 944 120,- €,
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Dátum/
Číslo
uznesenia

258/2021

259/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

s kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71 140,- € ako
finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ BratislavaRusovce na roky 2022 a 2023 podľa priloženej tabuľkovej
prílohy,
d) poveruje starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce v
zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, aby v prípade potreby
uskutočnila zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 1 000 €
jednotlivo v rámci príslušného programu,
e) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce priebežne
informovať miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaRusovce o realizovaných rozpočtových opatreniach podľa
písm. d) uznesenia,
f) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce
pripraviť zmenu štruktúry predkladaných návrhov rozpočtu
na základe odporúčania kontrolóra, už od rozpočtového roku
2022.
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Správu č. 02/03/2021 o kontrole
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných
predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende
vybavovania sťažností, petícií za II. polrok 2020 a žiadostí o
poskytnutie informácií doručených na mestskú časť BratislavaRusovce v roku 2020,
b) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby
zabezpečila elektronickú evidenciu žiadostí o sprístupnenie
informácií a sťažností ako i vedenie spisovej agendy v plnom
rozsahu zodpovedajúcom archivovaným písomnostiam.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu miestneho kontrolóra č. 03/03/2021 o
výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom
spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti BratislavaRusovce ROT, s. r. o. a ROT Oproti Kaštieľu, s. r. o. za rok

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA
Marec 2022 Následná kontrola plnenia opatrení v Pláne kontrol v I. polroku 2022
Kontrola

STA
Rok 2022
kontrola

Záverečný účet za rok 2021 prerokovanie v júni 2022
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

2020 a kontroly plnenia uznesenia vedúceho k rozdeleniu
majetku firiem medzi spoločníkov a k likvidácii firmy ROT, s.
r. o. v roku 2021
13.4.2021/
260/2021

261/2021

262/2021

11.5.2021/
263/2021

Rokovanie v mimoriadnom termíne
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Informáciu o termíne a podmienkach
podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce pre školský rok
2021/2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme
pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021
podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 6
953 920,- €, s bežnými príjmami 2 949 120,- €, s kapitálovými
príjmami 4 004 800,- € (z toho 1 121 260,- € ako kapitálové
finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s
celkovými výdavkami 6 837 520,- €, s bežnými výdavkami 2
944 120,- €, s kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71
140,- € ako finančné operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu 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 Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha trvá"
zostávajú v plnení,
C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva

Riaditeľ Šk.rok
ZŠ s MŠ 2021/2022

Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení nebola predmetom rokovania.
Prijímanie detí a otvorenie šk. roka september 2021 splnené

STA

Vyjadrenie odstúpené magistrátu hl.m.SR Ba splnené

Apríl 2021

STA
Do 2.
finančné zmeny
oddelen. rozpočtu

Čistopis a zverejnenie na webe MČ splnené

STA

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii a
predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č. 247/2012, 206/2020,
234/2020, 235/2020, 236/2020, 238/2020. K plneniu týchto uznesení
neboli stanovené konkrétne lehoty ich splnenia.

Riadne
rokovanie
Jún 2022
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Dátum/
Číslo
uznesenia

264/2021

265/2021

266/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené ako "splnené",
podľa priloženého prehľadu bez pripomienok.
Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Rusovce;
B/ schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach
prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie dôvodovú správu k Informatívnemu
materiálu o podmienkach a spôsobe poskytovania povinného
predprimárneho vzdelávania v materskej škole v BratislaveRusovciach;
B/ berie na vedomie Informatívny materiál o podmienkach a
spôsobe poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania
v materskej škole v Bratislave-Rusovciach.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 622/4 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a parc. č.
622/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú.
Rusovce na obdobie 2 rokov so začiatkom od 01. 06. 2021 za
cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255 zo
dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m2/rok spoločnosti MNF
INVEST spol. s r. o., Majerníkova 4, 841 05 Bratislava, IČO:
51 120 828 v podiele ¾ k celku, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov na účel
vybudovania príjazdovej komunikácie na pozemok registra C
KN parc. č. 628/3 s podmienkou, že táto komunikácia bude
slúžiť aj ako prístupová komunikácia k pozemku registra C KN
parc. č. 626/6 a 626/8, k. ú. Rusovce. Predpísaný nájom za celý

Nositeľ
úlohy

STA

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Zverejnením Zverejnené na webe MČ, účinné, splnené

Riaditeľ Šk.rok
ZŠ s MŠ 2021/22

September 2021, splnené

STA

Bod 1 riadneho rokovania MIZ jún 2022, splnené

Jún 2022
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Dátum/
Číslo
uznesenia
267/2021

268/2021

269/2021

270/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

rok pre podiel ¾ k celku je vo výške 120,75 €.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku
registra C KN parc. č. 91/1 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 5,0 m2, k. ú. Rusovce, za účelom umiestnenia
AlzaBoxu (samoobslužná schránka na vyzdvihnutie
objednaného tovaru) pri pošte – Balkánska 102, z dôvodu
podpory služieb pre občanov na území mestskej časti
Bratislava-Rusovce za cenu stanovenú dohodou, t. j. 50
€/mesiac, spoločnosti Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7, 811 09
Bratislava IČO: 36 562 939 na dobu 5 rokov so začiatkom od
01. 06. 2021 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.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o dokladovej a fyzickej inventarizácii
majetku mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2020.
Miestne zastupiteľstvo
poveruje starostku Mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby na
valnom zhromaždení spoločnosti ROT, s. r. o. hlasovala:
A/ za schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020,
B/ za vysporiadanie hospodárskeho výsledku – straty vo výške
118.796,63 Eur tak, že táto bude uhradená z nerozdeleného
zisku minulých rokov.
Miestne zastupiteľstvo
poveruje starostku Mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby
konateľovi spoločnosti
ROT, s. r. o. udelila súhlas s
prijatím rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti ROT Oproti kaštieľu, s. r. o., vykonávajúceho pôsobnosť valného
zhromaždenia spoločnosti, v súlade s § 132 Obchodného
zákonníka v platnom znení, na:
A/ schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné
obdobie 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020,
B/ vysporiadanie výsledku hospodárenia - straty vo výške 88,00

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA

Jún 2022

Bod 1 riadneho rokovania MIZ jún 2022, splnené

STA

a/a

STA

jún 2022

Splnené, zápisnica z VZ spoločnosti

STA

Jún 2022

Splnené, zápisnica z VZ spoločnosti
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Dátum/
Číslo
uznesenia

271/2021

272/2021

273/2021

28.6.2021/
274/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Eur, dosiahnutej v poslednom zdaňovacom období, jej
prevedením na účet neuhradená strata minulých rokov.
Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie Správu č. 1/04/2021 o výsledku finančnej
kontroly nakladania s majetkom a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení
mestskej časti a interných predpisov mestskej časti pri správe
bytového fondu vo vlastníctve mestskej časti BratislavaRusovce v rokoch 2019-2020,
B/ žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce
zabezpečiť plnenie nápravných opatrení vyplývajúcich z
prerokovanej Správy,
C/ žiada miestneho kontrolóra zaradiť kontrolu plnenia
nápravných opatrení vyplývajúcich z prerokovanej správy do
Plánu kontrol v I. polroku 2022.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu č. 01/05/2021 z následnej finančnej
kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti BratislavaRusovce a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom
a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní
dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce v
rozpočtovom roku 2020.
Miestne zastupiteľstvo
vyslovuje podporu petícii „Zachráňme rusovský kaštieľ“
zverejnenej na portáli mojapeticia.sk dňa 19. 04. 2021.
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 Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha trvá"
zostávajú v plnení,

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA
I. polrok
Kontrola 2022

Schválené v Pláne kontrol na I. polrok 2022

STA

Jún 2021

Uzatvorenie zmlúv o poskytnutí dotácií v zmysle UMZ č.248/2021
s príjemcami dotácií na rok 2021

STA

Jún 2021

Oznámené petičnému výboru

STA

September
2021

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii a
predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č.247/2012,. 206/2020,
238/2020.. K plneniu týchto uznesení neboli stanovené konkrétne
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

lehoty ich splnenia.

275/2021

276/2021

277/2021

278/2021

279/2021

c)
vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené
ako "splnené", podľa priloženého prehľadu bez pripomienok
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2020 podľa
predloženej tabuľkovej prílohy
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na
rok 2021.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za
rok 2020.
Miestne zastupiteľstvo
a)berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a hodnotiacu
správu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2020,
b)schvaľuje celoročné hospodárenie MČ Bratislava-Rusovce za
rok 2020 a výsledok hospodárenia za rok 2020 podľa
priloženého tabuľkového vyčísleného hospodárenia bez výhrad
c) schvaľuje predložený návrh na usporiadanie záverečného
účtu za rok 2020,
d) berie na vedomie stanovisko kontrolóra MČ BratislavaRusovce k záverečnému účtu,
e) berie na vedomie správu nezávislého audítora.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021
podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 7
025 700,- €, s bežnými príjmami 3 020 900,- €, s kapitálovými
príjmami 4 004 800,- € (z toho 1 460 410,- € ako kapitálové
finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s
celkovými výdavkami 6 909 300,- €, s bežnými výdavkami 3
015 900,- €, s kapitálovými výdavkami 3 893 400,- € (z toho 71
140,- € ako finančné operácie).

Riaditeľ Júl 2021
ZŠ s MŠ

Zverejnenie na webe ZŠ s MŠ a/a

Riaditeľ Júl 2021
Čistopis, zverejnenie na webe ZS s MŠ
ZŠ s MŠ Do 2 zmeny

Riaditeľ a/a
Ruseko
STA
september
Finančné 2022
Odd.

Júl 2021

Zverejnené na webe, rozúčtovanie

Čistopis, zverejnené na webe. Splnené

STA
Finančné
oddelen.
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Dátum/
Číslo
uznesenia

280/2021

281/2021

282/2021

283/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej
ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73 za účelom
realizácie projektu „REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA
OBJEKTU JEDÁLNE ZŠ RUSOVCE S ROZŠÍRENÍM
ÚČELU“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými
strategickými dokumentami vyššieho územného celku, v súlade
s platným územným plánom a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti
Bratislava-Rusovce,
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a
podmienkami poskytnutia pomoci,
c)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 132 202,4 €,
d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje: uzatvorenie darovacej zmluvy medzi MČ BratislavaRusovce a firmou DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07
Bratislava, na pozemok registra C KN pacr. číslo 1224/146 –
ostatná plocha vo výmere 1 197 m2, číslo listu vlastníctva
2245, katastrálne územie Rusovce, spolu s vybudovaným
detským ihriskom pozostávajúcim najmä z oplotenia ihriska,
pieskoviska, šmykľaviek, detských preliezačiek, lavičiek a
detských hojdačiek.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so
sídlom v Mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2020
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o stave bytového fondu mestskej časti

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA
Júl 2021
Finančné
oddelen.

uplatnenie žiadosti RO, splnené

STA

September

Vyhodnotenie plnenia predložené v septembri splnené

STA

a/a

Splnené

STA

a/a

Predkladaná súlade s VZN splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia
284/2021

285/2021

286/2021

287/2021

288/2021

289/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Bratislava-Rusovce za rok 2020.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje s pripomienkami návrh všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za
čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie
odťahovej služby.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti
Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2021.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra MČ BratislavaRusovce z vyplatených platov kontrolóra v prvom polroku 2021
vo výške 30 %.
Miestne zastupiteľstvo
a)vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 21.
september 2021 za deň konania voľby miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorá sa uskutoční na
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce v priestoroch Hasičskej zbrojnice na Gerulatskej ulici
č. 2, Bratislava, ktoré sa bude konať v tom istom termíne
b)ustanovuje
1. podľa § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobnosti o
spôsobe vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA

júl 2021

Odoslané magistrátu, splnené

STA

Júl 2021

Odoslané magistrátu, splnené

STA

Júl 2021

Odoslané magistrátu, splnené

Kontrola II. polrok
2021

Zverejnené, splnené podaním správy o KČ december 2021 a/a

Finančné august 2021 splnené
Oddelen.

STA

september

zverejnené, splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Bratislava-Rusovce nasledovne:
1.1. deň konania voľby miestneho kontrolóra 21. september
2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr dňa 12. augusta
2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava-Rusovce a na webovom sídle mestskej
časti Bratislava-Rusovce
1.2. kandidát na funkciu miestneho kontrolóra musí odovzdať
svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby, to znamená v termíne do 7. septembra 2021 do
podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce
v čase do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením “Prihláška
na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava-Rusovce” s
poznámkou “NEOTVÁRAŤ”
Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v
zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu mestskej
časti Bratislava-Rusovce, ul. Vývojová 8, 851 10 Bratislava, s
tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text “Prihláška
na funkciu miestneho kontrolóra Bratislava- Rusovce” s
poznámkou “NEOTVÁRAŤ”. V takomto prípade musí byť
pečiatka podateľne miestneho úradu mestskej časti BratislavaRusovce na obálke s najneskorším dátumom 07. 09. 2021.
Neskorší dátum doručenia obálky je v zmysle platnej a účinnej
právnej úpravy neakceptovateľný.
1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok
kandidátov vykoná komisia zriadená miestnym zastupiteľstvom
Bratislava-Rusovce, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje
zoznam kandidátov.
1.4. Podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie miestneho
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov
takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom
zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet

20

Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú kandidáti s najväčším počtom hlasov. V
druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
kole sa rozhodne žrebom.
2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidátov v súlade s § 18a
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obsahujú:
2.1. Písomná žiadosť na výkon funkcie miestneho kontrolóra.
2.2. Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu,
kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa).
2.3. Úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní.
2.4. Štruktúrovaný životopis.
2.5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods.
1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
2.7. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom
rozsahu.
2.8. Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu podľa
§ 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do
nástupu do funkcie miestneho kontrolóra.
3. Spôsob vykonania voľby miestneho kontrolóra:
3.1. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
3.2. Každý kandidát má v deň konania voľby právo na
vystúpenie pred poslancami miestneho zastupiteľstva v
časovom rozsahu maximálne 3 minúty.
Voľba miestneho kontrolóra bude prebiehať tajným hlasovaním
podľa platného rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva.
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Dátum/
Číslo
uznesenia

290/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

c)
určuje
1. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra sa začína dňom 01.
10. 2021, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
2. Funkcia miestneho kontrolóra sa vykonáva na ½ pracovný
úväzok.
d)
volí
Komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na
funkciu miestneho kontrolóra v zložení:
1. Ing. Róbert Kalmár
2. Ing. Pavol Holúbek
3. Mgr. Martina Zuberská
e)
ukladá
Komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na
funkciu miestneho kontrolóra predložiť miestnemu
zastupiteľstvu po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na
funkciu miestneho kontrolóra zoznam kandidátov na funkciu
miestneho kontrolóra za účelom vykonania voľby
Termín: 09.09.2021
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie
školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v pôsobnosti mestskej časti,
b) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce aby
vymenovala Mgr. R. Kunsta za riaditeľa ZŠ s MŠ, Vývojová
228, 851 10 Bratislava na základe výsledkov výberového
konania zo dňa 08. 06. 2021, kde Rada školy pri ZŠ s MŠ,
Vývojová 228, 851 10 Bratislava podala návrh na jeho
vymenovanie, a to z dôvodu Pedagogicko – organizačného
zabezpečenia školského roku 2021/2022
Nepodpísané
Odôvodnenie nepodpísania uznesenia č. 290:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavujem
výkon uznesenia č. 290/2021, ktorého zmenu navrhol
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

poslanec miestneho zastupiteľstva Radovan Jenčík z dôvodu
odporu voči právnemu poriadku.
16.8.2021/
291/2021

292/2021

21.9.2021
293/2021

Rokovanie v mimoriadnom termíne

Rokovanie v mimoriadnom termíne
Predmetom rokovania nebola kontrola plnenia uznesení.
Vyhodnotenie plnenia uznesenia na riadnom rokovaní september 2021
splnené a/a

Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom nebytových priestorov – ambulancií v
zmysle priloženého pôdorysu, a to miestností č. 28 a 29 o
výmere 32,5 m2 a časť čakárne a WC vo výmere 9,5 m2, t. j.
celková výmera 42 m2, v budove Zdravotného strediska
Rusovce, Balkánska ul. č. 53, stojacej na parc. č. 965/2, k. ú.
Rusovce, spoločnosti ProFyzio s. r. o., zastúpenej Mgr.
Zuzanou Wolekovou, Grösslingova 46, 811 09 Bratislava, IČO:
47 478 594, za účelom prevádzky fyzioterapie a rehabilitácie,
za cenu nájmu 21,- €/m2/rok + spotreba energií, ktoré budú
špecifikované v nájomnej zmluve formou mesačných
zálohových platieb, na dobu 2 rokov so začiatkom od 01. 09.
2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, z dôvodu výhodnosti poskytovaných služieb pre
občanov MČ Bratislava-Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
STA
deleguje p. Mgr. Katarínu Zjavkovú, p. Mgr. Jarmilu
Gajdošechovú a p. Radovana Jenčíka, za členov Rady školy
Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 BratislavaRusovce za zriaďovateľa

September

september

oznámené rade školy. splnené a/a

Miestne zastupiteľstvo
STA
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 Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha trvá"
zostávajú v plnení,
c)vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené ako "splnené",

December

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii a
predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č.247/2012,. 206/2020,
238/2020., 281/2021, K plneniu týchto uznesení neboli stanovené
konkrétne lehoty ich splnenia.
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Dátum/
Číslo
uznesenia
294/2021

295/2021

296/2021

297/2021

298/2021

299/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

podľa priloženého prehľadu bez pripomienok.
Miestne zastupiteľstvo
žiada starostku, aby zabezpečila odovzdanie ceny Osobnosť
Rusoviec za rok 2020/2021 pánovi Jurajovi Kubánkovi In
memoriam za jeho prínos pre kultúru a umeleckú scénu na
Slovensku
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.
06. 2021.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 14,- € pri
príležitosti vianočných sviatkov v roku 2021, každému
dôchodcovi s trvalým pobytom v Bratislave-Rusovciach vo
veku nad 70 rokov vrátane; pričom spôsob vyplácania
finančného príspevku sa bude riadiť uznesením č. 121 zo dňa
10. 11. 2011.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh 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.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3
v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, 851 10
Bratislava, v celkovej výmere 18,7 m2 a podiel na spoločných
priestoroch vo výmere 8,56 m2 spoločnosti REAL-TIP, s. r. o.,
Bodíky 99, 930 31 Bodíky, zastúpenej Mgr. Máriou Piťovou a
Ľubomírom Bugárom, za cenu nájmu 49,80 €/m2/rok +
spotreba energií, na účel – kancelárske priestory, na dobu 1
roka, so začiatkom od 01. 10. 2021 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu finančnej
výhodnosti pre mestskú časť.
Miestne zastupiteľstvo

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA

December

Splnené

riaditeľ
Ruseko

September

splnené a/a

STA

December

splnené

STA

September

Odoslané magistrát hl.m.SR splnené

STA

Október

Splnené

STA

Október

Splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

300/2021

301/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

schvaľuje predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, na
pozemku reg. „C“- KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, o výmere
75 m2, spoločnosti Revaro s. r. o., Turistická 100/1, 851 10
Bratislava - Čunovo, IČO: 50047752, zastúpenej pánom Mgr.
art. Pavlom Ševčíkom a Mgr. art. Andreou Ševčíkovou, za
účelom využitia priestorov ako ateliér reštaurovania a obnovy
pamiatok, za cenu nájmu 49,80 €/m2/rok + spotreba energií,
ktoré budú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve, na dobu 2
rokov so začiatkom od 01. 10. 2021 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nakoľko vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže by bolo
neefektívne a nehospodárne.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove
Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na parc. č. 965/2, k. ú.
Rusovce, spoločnosti MM DENTI spol. s r. o., Balkánska 53,
851 10 Bratislava, a to miestnosti č. 33, 34, 35, 36, 37, čo
predstavuje celkom plochu 77 m2, za účelom prevádzky
zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti – odbor
stomatológia, za cenu prenájmu 21,- €/m2/rok + spotrebu
energií, so začiatkom od 01. 10. 2021 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom nebytových priestorov – ambulancií v
zmysle priloženého pôdorysu, a to miestností č. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 o celkovej ploche 73,95 m2, v budove
Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, stojacej na
parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce spoločnosti Lekáreň 24 s. r. o.,
Budatínska 18, 851 06 Bratislave, IČO: 35941031, zastúpená
konateľmi Mgr. Andrejom Vrúbelom a Mgr. Marcelom Šulom,
za účelom prevádzky verejnej lekárne, za cenu nájmu 21,€/m2/rok + spotreba energií, ktorá bude špecifikovaná v

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

október

splnené

November

splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

302/2021

303/2021

9.11.2021/
304/2021

305/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

nájomnej zmluve formou mesačných zálohových platieb, na
dobu 2 rokov so začiatkom od 01. 11. 2021 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu
výhodnosti služieb pre občanov MČ Bratislava - Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola September
berie na vedomie Správu č. 02/09/2021 o kontrole dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne
záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Rusovce pri správe daní a miestnych
poplatkov – dane za psa, rozvojového poplatku a zaujatia
verejného priestranstva za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Miestne zastupiteľstvo
kontrola II. polrok
1. berie na vedomie Správu č. 01/09/2021 o výsledku kontroly
2022
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, s
dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť
vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov
verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou pri
obstarávaní tovarov, prác a služieb miestnym úradom mestskej
časti Rusovce počas I. polroka 2021
2. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť
plnenie návrhu Opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z prerokovanej Správy o vykonanej kontrole
3. žiada miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaRusovce vykonať kontrolu plnenia nápravných opatrení v rámci
kontrolnej činnosti v roku 2022
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 Bratislava-Rusovce vyhodnotené ako "úloha
trvá" zostávajú v plnení,
Miestne zastupiteľstvo

STA

December

STA

november

Vyhodnotenie plnenia uznesení

a/a bez opatrení

v plnení

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania MiZ bol predložený a
prerokovaný bez pripomienok k formulácii a predloženému
vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní zastupiteľstiev
neboli splnené uznesenia č.247/2012,. 206/2020, 238/2020., 294/2021.
K plneniu týchto uznesení neboli stanovené konkrétne lehoty ich
splnenia.
Splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

306/2021

307/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

schvaľuje: predĺženie nájomného vzťahu zo zmluvy č.
NP/013/2020 k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce,
za účelom predaja ovocia a zeleniny v stánku, ktorý je vo
vlastníctve nájomcu a z dôvodu podpory a rozvoja podnikania a
služieb pre občanov na území mestskej časti BratislavaRusovce, za cenu 50,75 € /m2/rok, t. j. za prenajatý pozemok
913,43 € ročne, Petrovi Hegedüsovi, Jána Stanislava 17, 841 04
Bratislava, IČO 52967417, na obdobie od 1. 11. 2021 do 31.
10. 2023 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.
c)
vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené
ako "splnené", podľa priloženého prehľadu bez pripomienok
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje: predĺženie nájomného vzťahu k časti pozemku
registra C KN parc. č. 90 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 5,46 m2, katastrálne územie Rusovce, spoločnosti FIGI
PRESS, s. r. o., Kovácsova 73, 851 10 Bratislava, IČO: 50 015
362 na obdobie 5 rokov, so začiatkom od 01. 12. 2021 vo výške
52,75 €/m2/rok, t. j. 295,40 € za prenajatý pozemok ročne 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 účelom využívania pozemku na umiestnenie
predajného stánku na predaj tovaru – novín, tabakových
výrobkov a predaj cukroviniek s občerstvením v
spotrebiteľskom obale, na ktoré má nájomca príslušné
povolenie.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje: predĺženie nájomného vzťahu k pozemkom registra
C KN parc. č. 864/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
204 m2, parc. č. 864/3 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 79 m2, parc. č. 864/4 – zastavané plochy a nádvoria vo

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

December

Splnené

Január

Splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

308/2021

309/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

výmere 469 m2, katastrálne územie Rusovce, spolu vo výmere
752 m2, Ing. Ľubomírovi Fajtovi, Balkánska 87, 851 10
Bratislava na obdobie 2 rokov, so začiatkom od 01. 01. 2022 vo
výške 1,56 €/m2/rok, t. j. 1173,12 €/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 za
účelom využívania pozemkov ako dvor a záhrada spolu s
pozemkami, ktoré má žiadateľ vo svojom vlastníctve.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 9 v
administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102, 851 10
Bratislava, v celkovej výmere 7,2 m2 a podiel na spoločných
priestoroch vo výmere 8,56 m2 Ivone Somogyiovej, Gabčíkova
8, 841 04 Bratislava, IČO: 40970515, za cenu nájmu 49,80
€/m2/rok + spotrebu energií (bližšie špecifikované v nájomnej
zmluve), na účel - kancelárske priestory, na obdobie 1 roka so
začiatkom od 01. 12. 2021, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, z dôvodu, že mestská časť
považuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predmetné
priestory za neefektívne a nehospodárne.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom sakrálnych pamiatok:
1.
Stĺp Najsvätejšej Trojice, Balkánska ul., umiestnený na
pozemku reg. „C“, parc. č. 89/1;
2.
Obelisk rodiny Zichi, Balkánska ul., umiestnený na
pozemku reg. „C“, parc. č. 89/1;
3.
Socha Piety na stĺpe, Balkánska ul., umiestnená na
pozemku reg. „C“, parc. č. 90;
4.
Morový stĺp sv. Antona, Gerulatská ul., umiestnený na
pozemku reg. „C“, parc. č. 93/1;
5.
Kamenná socha Ukrižovaného, na rohu ulíc Balkánska
a Lesnícka, umiestnená na pozemku reg. „C“, parc. č. 327/1;
6.
Drevená socha Ukrižovaného, Balkánska ul.,
umiestnená na pozemku reg. „E“, parc. č. 171, 174, 175,

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

December

Splnené

December

Splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

310/2021

311/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

občianskemu združeniu Natura Rusovce, Balkánska 21, 851 10
Bratislava, IČO: 31812538, za účelom zreštaurovania
predmetných sakrálnych pamiatok v rámci projektu „Ochrana a
rekonštrukcia drobných historicky významných sakrálnych
pamiatok Rusoviec“ na obdobie od podpisu zmluvy do 30. 06.
2022 za sumu 1 EUR počas celej doby nájmu ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje
a)
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75
VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI
KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ za účelom realizácie projektu
„REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEJ SÁLY V
RUSOVCIACH“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými
strategickými dokumentami vyššieho územného celku, v
súlade s platným územným plánom a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti
Bratislava-Rusovce.
b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami
a podmienkami poskytnutia pomoci.
c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5
%, t. j. maximálne vo výške 10.000 EUR.
d)
zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mestskej časti.
Miestne zastupiteľstvo
STA
berie na vedomie termíny sobášnych dní určených na uzavretie
manželstva na rok 2022 v zmysle uvedenej prílohy.
Termíny civilných sobášov na rok 2022:
15. 01. 2021, 12. 02. 2021, 05. 03. 2021, 09. 04. 2021 a 23. 04.
2021, 07. 05. 2021 a 28. 05. 2021, 04. 06. 2021 a 18. 06. 2021,

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

2022-2023

priebežne plnené

2022

priebežne plnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia

312/2021

313/2021

314/2021

315/2021

316/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

09. 07. 2021, 06. 08. 2021, 10. 09. 2021 a 24. 09. 2021, 08. 10.
2021, 05. 11. 2021, 03. 12. 2021.
Miestne zastupiteľstvo
kontrola November
berie na vedomie správu č. 03/11/2021 z následnej finančnej
kontroly hotovostných príjmových a výdavkových finančných
operácií mestskej časti Bratislava-Rusovce realizovaných v I.
polroku 2021.
Miestne zastupiteľstvo
kontrola I. polrok
a) berie na vedomie Správu č. 01/11/2021 o výsledku následnej
2022
finančnej kontroly plnenia nápravných opatrení pri dodržiavaní
všeobecne záväzných právnych predpisov, s dôrazom na
hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných
finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania
tovarov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Vývojová 228 BratislavaRusovce v školskom roku 2021/2022,
b) žiada riaditeľa ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
Mgr. Rastislava Kunsta prijať opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov vyplývajúcich zo správy č. 01/11/2021 v
lehote do konca roka 2021.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021. riaditeľ november
Ruseko
Miestne zastupiteľstvo
riaditeľ november
schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
ZŠ s MŠ
výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2020/2021.
Miestne zastupiteľstvo
STA
december
a) berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia č.
2/ 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o
miestnych daniach,
b) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 2/2017 o miestnych

Vyhodnotenie plnenia uznesení

a/a bez opatrení

plán kontrol

splnené
a/a

zverejnené, splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia
317/2021

318/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

daniach.
Miestne zastupiteľsvo
a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške
STA
December
príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce;
b) schvaľuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
STA
január
a) súhlasí s delegovaním člena Rady školy pri Základná škola s p.Jenčík
materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce a súčasne
poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce pána Radovana Jenčíka pre kreovanie pracovnej
skupiny o potenciálnej spolupráci MČ Bratislava-Rusovce, ZŠ s
MŠ Rusovce a O Z SportInstitute, s cieľom vyrokovať pre
rusovské deti a mládež profesionálnych trénerov,
b) žiada p. R. Jenčíka o podanie informácií o výsledku
rokovania na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce v decembri.

24.11. 2021/
319/2021
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2021 príjmov a
výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228
Bratislava-Rusovce
320/2021
Miestne zastupiteľstvo
a) schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na
rok 2021,
b) žiada riaditeľa ZŠ s MŠ o predloženie prehľadu čerpania
výdavkov na energie v MŠ, ŠJ, po jednotlivých položkách
rozpočtu a jednotlivých mesiacoch roku 2021 (teda obraty na
rozpočtových položkách) a zdôvodniť malý nárast
rozpočtovanej sumy oproti čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ na

Vyhodnotenie plnenia uznesení

zverejnené, splnené

v plnení

riaditeľ a/a
ZŠ s MŠ

Rokovanie v mimoriadnom termíne
Predmetom rokovania nebola kontrola plnenia uznesení.
Vyhodnotenie plnenia uznesenia na riadnom rokovaní september 2021
splnené a/a

riaditeľ december
ZŠ s MŠ

december 2021
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Dátum/
Číslo
uznesenia
321/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

energie k 30.6.2021 pri MŠ a ŠJ.
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021
podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 7
079 710,- €, s bežnými príjmami 3 027 910,- €, s kapitálovými
príjmami 4 051 800,- € (z toho 1 460 410,- € ako kapitálové
finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s
celkovými výdavkami 6 963 310,- €, s bežnými výdavkami 3
022 910,- €, s kapitálovými výdavkami 3 940 400,- € (z toho 71
140,- € ako finančné operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

14.12.2021/ Miestne zastupiteľstvo
STA
322/2021
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 Bratislava Rusovce vyhodnotené ako "úloha trvá"
zostávajú v plnení,
c) vypúšťa zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce, vyhodnotené ako "splnené",
podľa priloženého prehľadu bez pripomienok
323/2021
Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v budove
Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na parc.č. 965/2, k. ú.
Rusovce, spoločnosti PRAKTIKMED, spol. s r. o., Kvačalova
12, 821 08 Bratislava, IČO: 36763721, zastúpenej MUDr.
Gabrielom Hrutkaiom, a to 35 % z miestností č. 1, 2, 3, 4 a
100% z miestností č. 30, 31, 32, čo predstavuje celkovú
prenajatú plochu vo výmere 82 m2, za účelom prevádzky
zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti –
všeobecný lekár pre dospelých, za cenu prenájmu 22,82,- €/m2
/rok + spotrebu energií, na dobu 1 roka so začiatkom od 01. 01.
2022, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

december

Zverejnenie na webe splnené

február

Uznesenia boli zverejnené v termíne stanovenom v rokovacom
poriadku v prijatom znení. Bod 1 rokovania Informácia o plnení
uznesení s termínom splatnosti z predchádzajúcich zasadnutí MiZ bola
predložená a prerokovaná bez pripomienok k ich formulácii a
predloženému vyhodnoteniu plnenia. Z predchádzajúcich rokovaní
zastupiteľstiev neboli splnené uznesenia č.247/2012,. 206/2020,
238/2020., 294/2021, K plneniu týchto uznesení neboli stanovené
konkrétne lehoty ich splnenia.

Január

Splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia
324/2021

325/2021

326/2021

327/2021

328/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predaj pozemku registra C KN parc. č. 904 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2
,katastrálne územie Rusovce, MUDr. Michalovi Tulekovi,
Pohraničníkov 18, 851 10 Bratislava za cenu stanovenú
znaleckým posudkom číslo 82/2021 nie nižšiu ako 192,72 €/m2
, t. j. po zaokrúhlení 4 430,- € za celok v súlade s § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou, s podmienkou úhrady nákladov
za vyhotovenie znaleckého posudku číslo 82/2021 vo výške
160 €
Miestne zastupiteľstvo
Schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku
registra C KN parc. č. 965/1 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 45 m2, k. ú. Rusovce, za účelom položenia
kancelárskeho kontajnera, mobilnej toalety a nádob na
komunálny odpad, potrebných na prevádzkovanie testovania
COVID-19 antigén, PCR a protilátok po očkovaní/prekonaní
infekcie, spoločnosti BHR medical, s. r. o., IČO: 50 364 367,
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, za cenu 150 € mesačne na obdobie
od 16. 12. 2021 do 15. 12. 2022 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.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na
rok 2021
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rusovce
Schvaľuje predložený návrh rozpočtu Základná škola s
materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce na rok
2022 a prognózy rozpočtu na roky 2023 – 2024
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2021

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

STA

Február

splnené

STA

December

splnené

riaditeľ December
ZŠ s MŠ

Splnené

riaditeľ do 1 zmeny Zverejnené znenie, splnené
ZŠ s MŠ rozpočtu
riaditeľ
Ruseko

december

a/a, zverejnené, splnené
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Dátum/
Číslo
uznesenia
329/2021

330/2021

331/2021

332/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p.
na rok 2022
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2021
podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 7
079 710,- €, s bežnými príjmami 3 027 910,- €, s kapitálovými
príjmami 4 051 800,- € (z toho 1 460 410,- € ako kapitálové
finančné operácie a 23.500,- € bežné fin. operácie) a s
celkovými výdavkami 6 963 310,- €, s bežnými výdavkami 3
022 910,- €, s kapitálovými výdavkami 3 940 400,- € (z toho 71
140,- € ako finančné operácie). Tabuľkové prílohy tvoria
prílohu uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2022 pre:
a) Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia
Rusovce, Kovácsova 339/82, 851 10 Bratislava vo výške 500
eur na kultúrno-spoločenské aktivity rusovských dôchodcov v
roku 2022 v súlade s predloženým projektom;
b) Miestny futbalový klub Rusovce, Balkánska 101, 851 10
Bratislava vo výške 9 700 eur na bežnú činnosť klubu v súlade
s predloženým projektom;
c) OZ VITUS, Gerulatská 63, 851 10 Bratislava vo výške 950
eur na tvorivé dielne a stretnutie detí z Rusoviec v súlade s
predloženým projektom
Miestne zastupiteľstvo
A. Schvaľuje top priority mestskej časti Bratislava-Rusovce na
rok 2022: rozšírenie kapacít Základnej školy vrátane
rekonštrukcie školskej jedálne, revitalizácia otočiska
autobusov, realizácia projektu Gerulata-Carnuntum – Zažite
históriu, vybudovanie skateparku a workoutového ihriska,
realizácia projektu Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach,
pokračovanie v revitalizácii zelene a dopĺňaní mobiliáru v
mestskej časti, príprava projektových dokumentácií pre
rekonštrukciu objektov vo vlastníctve mestskej časti.

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

riaditeľ
Ruseko

do 1. zmeny zverejnené znenie splnené

STA

december

zverejnené na webe MČ splnené

STA

marec

plnenie po prerokované kontroly zúčtovania dotácií za rok 2021

STA

do 1.zmeny Zverejnené na webe MČ, splnené
rozpočtu
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

B. Berie na vedomie kladné odborné stanovisko miestneho
kontrolóra Ing. Vladimíra
Mráza k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rusovce na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a
2024 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu
v celkovej výške príjmov 7 124 530 €, v celkovej výške
výdavkov 7 124 530 €, v celkovej výške prebytku 0 €
z toho:
1. Bežný rozpočet v celkovej výške bežných príjmov 3 100 080
€ v celkovej výške bežných výdavkov 3 091 580 €,
vo výške prebytku bežného rozpočtu 8 500 € (krytých
rozdielom fin. operácií z fin.náhrady za výrub drevín a popl. za
rozvoj, teda k bežným príjmom bolo pripočítaných z fin.
operácií 20 000 € z finančnej náhrady za dreviny, 0 € zostatok
dotácií na projekty a odpočítaných bolo 28 500 € z poplatku za
rozvoj)
2. Kapitálový rozpočet v celkovej výške kapitálových príjmov
2 791 910 €, v celkovej výške kapitálových výdavkov 3 961
100 €, vo výške schodku kapitálového rozpočtu – 1 169 190 €
(krytých kladným rozdielom finančných operácií bez bežnej
finanč. náhrady za výrub drevín a pripočítaním poplatku za
rozvoj)
3. Finančné operácie v celkovej výške finančných operácií
príjmových 1 232 540 €,v celkovej výške finančných operácií
výdavkových 71 850 € vo výške prebytku finančných operácií
1 160 690 €
C. Schvaľuje návrh programového rozpočtu MČ BratislavaRusovce na rok 2022 podľa priložených tabuľkových príloh, s
celkovými príjmami 7 124 530,- €, s bežnými príjmami
3 100 080,- €, s kapitálovými príjmami 4 024 450,- € (z toho 1
212 540,- € ako kapitálové finančné operácie a 20.000,- € bežné
fin. operácie) a s celkovými výdavkami 7 124 530,-€, s
bežnými výdavkami 3 091 580,- €, s kapitálovými výdavkami 4
032 950,- € (z toho 71 850,- € ako finančné operácie) a
prognózy rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na roky 2023 a
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Dátum/
Číslo
uznesenia

333/2021

334/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

2024 podľa priloženej tabuľkovej prílohy.
D. Poveruje starostku MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11
ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, aby v prípade potreby uskutočnila
zmeny rozpočtu a opatrenia vo výške 1 000 € jednotlivo v
rámci príslušného programu
E. Žiada starostku mestskej časti priebežne informovať miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce o
realizovaných rozpočtových opatreniach podľa písm. D/
uznesenia.
F. Žiada starostku mestskej časti zabezpečiť priebežné plnenie
odporúčaní miestneho
kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava- Rusovce na rok 2022 a prognózy na roky 20232024.
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
STA
Rok 2022
berie na vedomie termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na
rok 2022 nasledovne: 15. februára, 12. apríla, 21. júna, 13.
septembra, 15. novembra, 20. decembra
Miestne zastupiteľstvo
STA
December
a) berie na vedomie Správu č. 02/11/2021 o kontrole
Finančné
vymožiteľnosti pohľadávok a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných
nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti
Bratislava-Rusovce pri vymáhaní pohľadávok mestskej časti
spojených so správou bytov za zdaňovacie obdobie roka 2020
b) schvaľuje v súlade s § 23 ods. 1 písm. i) Zásad hospodárenia
s majetkom mestskej časti trvalé odpustenie pohľadávok v
celkovej výške 6 516,81 € pozostávajúcich z pohľadávky
nájomcov Komárek-Veselovská vo výške 4 693,48 €
s príslušenstvom na základe zastaveného exekučného konania
uznesením Okresného súdu v Bratislave pod sp. zn.
6C/174/2016-55 IČS 1513243789 zo dňa 07. 12. 2016 a z
pohľadávky p. Štefana Beloviča vo výške 1 735,89 € na

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Priebežne rok 2022

Záverečný účet 2022
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Dátum/
Číslo
uznesenia

335/2021

336/2021

337/2021

338/2021

Znenie uznesenia zastupiteľstva

základe zastaveného exekučného konania uznesením
Okresného súdu v Bratislave pod č. sp. zn.53Er/713/2016-25 č.
Ex 9/2016 zo dňa 26. 05. 2016
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie Správu č. 01/12/2021 o výsledku kontroly
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, s
dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť
vynakladania verejných finančných prostriedkov a dodržiavania
postupov verejného obstarávania a rozpočtových pravidiel pri
výkone základnej a administratívnej finančnej kontroly pri
čerpaní vybratých výdavkových položiek kapitálového a
bežného rozpočtu v 3.štvrťroku 2021.
b) žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť
plnenie návrhu Opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z prerokovanej Správy o vykonanej
kontrole.
c) žiada miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaRusovce vykonať kontrolu plnenia nápravných opatrení v rámci
kontrolnej činnosti v roku 2022
Miestne zastupiteľstvo
Schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021, predloženú v
zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a schváleného Plánu kontrolnej
činnosti
Miestne zastupiteľstvo
Schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie I. polroka 2022
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava-Rusovce z vyplatených platov kontrolóra v druhom
polroku 2021 vo výške 30 %

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Riaditeľ Január 2022 Plán kontrol II. polrok 2022
ZŠ s MŠ

Kontrola Január

Splnené

Kontrola Jún 2022

priebežne v I. polroku

finančné január

splnené
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