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Dôvodová správa
Zhrnutie procesu podávania a vyhodnocovania projektov financovaných
z participatívneho rozpočtu v MČ Bratislava – Rusovce za rok 2018
Aj v tomto roku mali občania možnosť zapojiť sa do rozhodovania, ako bude použitá
časť verejných financií.
MČ Bratislava – Rusovce aj v roku 2018 vyčlenila financie z rozpočtu MČ, z ktorých majú byť
financované občianskej projekty.
Pre rok 2018 bola na realizáciu občianskych projektov vyčlenená čiastka vo výške 5.700,- €,
z toho 2.700,- € na výdavky bežné a 3.000,- € na výdavky kapitálové.
Na tohtoročnom februárovom miestnom zastupiteľstve boli schválené pravidlá PR na rok
2018.
V tohtoročnom termíne na podávanie projektov boli podané dva občianske projekty:
1. „Tichá hrozba“ – projekt ekologickej likvidácia hospodárskej budovy na
Balkánskej ulici, zhotoviteľ Jozef Karáscony, navrhovaný rozpočet 2.140,- €
2. „Ovocné ihrisko“ – projekt revitalizácie detského ihriska v lokalite Tehelný hon
Rusovce, zhotoviteľky Petronela Lakatošová a Valéria Kmeťová, navrhovaný
rozpočet 5.100,- €
Pracovná skupina participatívneho rozpočtu (ďalej len „PR“) vyhodnocovala podané
projekty z hľadiska dodržania podmienok a pravidiel PR, realizovateľnosti a z hľadiska
súladu so zákonmi týkajúcimi sa samosprávy.
Pri vyhodnocovaní projektov pracovná skupina zistila zásadný nedostatok v projekte
„Ovocné ihrisko“. Ihrisko nachádzajúce sa na pozemku parc. č. 1224/146, k. ú. Rusovce nie
je v majetku a ani v správe MČ, vlastníkom pozemku je súkromná spoločnosť DANAIR, s.r.o.
Aj napriek tomu, že MČ má od roku 2016 uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej darovacej
zmluvy so spoločnosťou DANAIR s.r.o. na prevod pozemku parc. č. 1224/146, k. ú. Rusovce,
spoločnosť DANAIR s.r.o. do dnešného dňa nepristúpila k uzavretiu darovacej zmluvy a tým
ani k prevodu vlastníckych práv a povinností na predmetný pozemok.
MČ zároveň obhliadkou pozemku, na ktorom je vybudované ihrisko zistila nedostatky
a písomne vyzvala spoločnosť DANAIR s.r.o. ako zhotoviteľa tohto ihriska a vlastníka
pozemku na ich odstránenie.
Na základe uvedených skutočností t. j. nevyrovnaných majetkovo právnych záležitostí
pracovná skupina projekt „Ovocné ihrisko“ do hlasovania neposunula.
Skonštatovala však, že projekt je veľmi pekný a prínosný pre našich obyvateľov a v prípade
pozemkového vyrovnania má veľkú perspektívu v prípade, že projekt zhotoviteľky podajú
budúci rok.
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Víťazný projekt financovaný z participatívneho rozpočtu v roku 2018:
Pravidlá a podmienky PR splnil projekt „Tichá hrozba“ od zhotoviteľa Jozefa Karácsonyho
a keďže sa stal jediným projektom spĺňajúcim pravidlá a podmienky PR bol na mimoriadnom
zastupiteľstve MČ Bratislava – Rusovce uznesením č. 421 zo dňa 24.5.2018 schválený bez
občianskeho hlasovania.
Realizácia projektu:
Na základe pravidiel participatívneho rozpočtu, realizáciu projektov má v kompetencii
uskutočňovať MČ Bratislava – Rusovce, ktorá v tejto súvislosti vykonala prieskum trhu na
víťazný projekt.
MČ Bratislava - Rusovce oslovila troch uchádzačov na likvidáciu nebezpečného odpadu
(vlnitý eternit):
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Vyhodnotenie prieskumu trhu
na obstaranie zákazky

Verejný obstarávateľ

Predmet obstarávania:
Spôsob vykonania prieskumu
Hodnotiace kritérium

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00 304 611
Participatívny rozpočet – „Tichá hrozba“
Elektronická pošta alebo písomná ponuka
Najnižšia ponúknutá cena

Oslovení dodávatelia a zaslané ponuky:
Dodávateľ
Por.č.
(obchodné meno, adresa
sídla)
1.
Concret, s.r.o.
Boleráz 511
919 08 Boleráz

Cena
bez DPH

Cena s DPH

Poznámka

1 200,00 €

1 440,00 €

Doručená
28.5.2018

2.

Dilmun System, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

1 600,00 €

1 920,00 €

Doručená
17.5.2018

3.

Astana s.r.o.
Uherova 2909/29
058 01 Poprad

1 440,00 €

1 728,00 €

Doručená
8.1.2018

Vybratý uchádzač: Concret, s.r.o., Boleráz 511, 919 08 Boleráz

Spôsob vzniku záväzku:
Na základe objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb.

Ing. Alexander Kitanovič
zodpovedný zamestnanec

V Bratislave, dňa 11.6.2018
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