Správa z priebežnej kontroly č. 05/09/2017
Oprávnená osoba:
Predmet kontroly:

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

Kontrola bola vykonaná v čase:

od 04.09.2017 do 14.09.2017

Povinná osoba:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava

Kontrolované obdobie:
Uznesenia rok 2016
Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej čl. 8 Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v platnom znení ,a to na
základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017. Úloha bola schválená
uznesením č. 319/2017 zo dňa 29.6.2017 v plánovanej časti výkonu pravidelných kontrol s cieľom
vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava– Rusovce“. Výkonu kontroly podrobil kontrolór komplexnú vzorku uznesení prijatých
miestnym zastupiteľstvom Rusovce v uzatvorenom volebnom roku 2016.
CIEĽ KONTROLY:
Zistiť a preveriť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a uznesení prijatých v roku 2016.
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 SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností
vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
Legislatívna úprava prípravy, prijímania, plnenia a archivácie uznesení a súvisiacich dokumentov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce :
 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 nasledovne:
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.

 Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa
22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.8 – Kontrola plnenia uznesení
miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti výkon kontroly nasledovne:
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.

 Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa
22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.10 – Ostatné technicko- organizačné
zabezpečenie , pre výkon kontroly postupy archivácie dokladov z rokovaní, pre
zdokladovanie ich hodnovernosti a následnú kontrolu nasledovne:
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.

 Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa

22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.3 – Zvolávanie zasadnutí miestneho
zastupiteľstva , ustanovenia pre výkon kontroly a postupov zvolávania rokovaní poslancov
nasledovne:

1.
Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, resp. v súlade
s časovým harmonogramom zasadnutí; a to na území mestskej časti Bratislava – Rusovce.
2.

Rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta zvolá aj:

a)
ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov miestneho zastupiteľstva, a to do 15 dní od doručenia žiadosti na
jeho konanie,

b)

ak o to požiada viac ako 20% všetkých oprávnených voličov v mestskej časti

c)

v prípade slávnostných príležitostí,

d)

v prípade prerokovania závažných úloh mestskej časti, ktoré nebolo možné naplánovať vopred.

KONTROLNÉ ZISTENIA:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Rusovce (ďalej len "miestne zastupiteľstvo")
bolo zvolávané v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce
v platnom znení, V kontrolovanom období bolo starostom Mestskej časti Bratislava- Rusovce
zvolané rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 8 krát, z toho miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom
termíne sa uskutočnilo 3 krát (26.01.2016, 31.05.2016, 30.08.2016).
Za uvedené kontrolované obdobie prijalo miestne zastupiteľstvo celkovo 31 uznesení , ktorými zobralo
na vedomie predložený materiál bez pripomienok resp. návrhu doplňujúceho uznesenia. V 110
prípadoch uznesení predložené návrhy znenia materiálov poslanci schválili, resp. súhlasili
s predloženým návrhom. Uznesenia zastupiteľstva boli v 4 prípadoch nesúhlasné a v 17 prípadoch
prijali poslanci inú formu znenia uznesenia (ručí, poveruje, žiada...)
Celkovo bolo počas kontrolovaného obdobia prijatých 140 uznesení v znení uvedenom v priloženom
tabuľkovom prehľade.
ZÁVER:
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných
referátov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Rusovce venovaná primeraná pozornosť.
Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými
miestnemu zastupiteľstvu. Uznesenia sú formulované stručne avšak bez menovitého určenia nositeľa
úloh z nich vyplývajúcich a bez stanovenia termínu ich splnenia, čo je v rozpore so znením čl.6 ods.1
platného znenia Rokovacieho poriadku. Zo znenia uznesenia sa však v týchto prípadoch dá usúdiť, že
ich nositeľom je starosta mestskej časti, ktorý v súlade s ustanovením čl.8 ods.2 pravidelne informuje
miestne zastupiteľstvo o priebehu plnenia, spravidla predkladaním materiálu č.1 programu rokovania s
prehľadom o splnených uzneseniach. V rozpore so znením tohto článku však tento materiál
neposkytuje dostatočný prehľad o priebežne plnených uzneseniach , o uzneseniach s návrhom na
predĺženie termínu , o nesplnených uzneseniach a o návrhoch na zrušenie uznesení pre ich
neaktuálnosť. V kontrolovanej vzorke uznesení nebol predložený žiaden takýto návrh uznesenia
k vyhodnoteniu plnenia prijatých uznesení splatných ku dňu rokovania zastupiteľstva.
Kontrola preukázala dostatočné Ostatné technicko - organizačné zabezpečenie , pre výkon kontroly
postupov archivácie dokladov z rokovaní, v zmysle ustanovení čl.10 ods.1 až 4 Rokovacieho poriadku
výkonom činností ktorých je poverená referentka miestneho úradi p. Mária Jajcajová, v súlade
s obsahom jej rámcovej pracovnej náplne.
Výkon kontroly postupov ustanovených v čl.3 Rokovacieho poriadku – Zvolávanie zasadnutí miestneho
zastupiteľstva , ustanovenia pre výkon kontroly a postupy zvolávania rokovaní poslancov preukázal
dodržiavanie ustanovení uvedených v ods.1 a 2 bez negatívnych zistení.
Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
V záujme urýchlenia procesu realizácie úloh vyplývajúcich z prijatých uznesení miestneho
zastupiteľstva navrhujem, aby nositelia úloh naďalej zabezpečovali a kontrolovali ich priebežné plnenie
a v súlade s čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaRusovce a predkladali na referát organizačný a vnútornej správy ich písomné vyhodnotenie, v termíne
do 10 dní po uplynutí termínu na splnenie resp. pred termínom rokovania zastupiteľstva zvolaného
v riadnom termíne.. Pre zvýšenie prehľadnosti o priebehu plnenia uznesení odporúčam vykonávať na
riadnych zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce odpočet plnenia
v prehľadnej
tabuľkovej forme uznesení, v členení splnených, priebežne plnených uznesení,
stanovenia predĺžení termínov plnenia a návrhov na vypustenie uznesení zo sledovania pre ich
neaktuálnosť resp. nevykonateľnosť . Takto konkretizované vyhodnotenie plnenia uznesení následne i
premietnuť do predkladaného návrhu znenia uznesenia splatných k termínu rokovania. Celkovo bolo

počas kontrolovaného obdobia prijatých 140 uznesení v znení uvedenom v priloženom tabuľkovom
prehľade (Príloha č.1).

Správu z vykonanej kontroly vypracoval:
dňa 14.09.2017 Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r.
Správa o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2016 bola osobne, zo strany kontrolovaného subjektu
prevzatá a prerokovaná bez dňa 14.09.2017, so zodpovedným referentom p. Máriou Jajcajovou
bez pripomienok
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Príloha č.1
VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA RUSOVCE rok
2016.
Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 128/2016 18.02.2016

UMZ 129/2016 18.02.2016

UMZ 130/2016 18.02.2016

UMZ 131/2016 18.02.2016

UMZ 132/2016

UMZ 133/2016

18.02.2016

18.02.2016

UMZ 134/2016 18.02.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

starosta
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 18. 2. 2016
Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že Peter Horváth ako
náhradník na miesto poslanca
miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava-Rusovce zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca
miestneho zastupiteľstva a ujal sa
výkonu svojej funkcie
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje VZN č. 1/2016 o 
určení miesta, času a bližších
podrobnostiach zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2016 pre DHZ Bratislava –
Rusovce vo výške 100,- € činnosť
dobrovoľného hasičského zboru
(materiálové vybavenie, pohonné
hmoty, súťaže)
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie finančnej
dotácie vo výške 335,-€ pre
Jednotu dôchodcov Slovenska,
Bratislava - Rusovce na rok 2016
na aktivity, ktoré vykonajú v rámci
klubu Jednoty dôchodcov
Slovenska – Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2016 pre OZ Materské
centrum Kukulienka, Balkánska
95, Bratislava, vo výške 330,-€
na činnosť materského centra
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže na
predaj pozemku registra
C KN par. číslo 628/3 –
záhrada, vo výmere 867
m2, katastrálne územie
Rusovce a podmienky
verejnej obchodnej
súťaže, v ktorých je
uvedená minimálna cena
153,80 €/m2 v súlade

Termín
plnenia
neurčený

Mária
Jajcajová
10.2.2016

Vyhodnotenie
plnenia
Správa o plnení
uznesení
Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247
- bezodplatný prevod
verejného osvetlenia Svébska
Úloha stále trvá,
zmluvy o vecnom
bremene na uloženie
technickej
infraštruktúry na
pozemkoch zatiaľ
neboli podpísané;
posledná informácia
(koniec októbra 2013)
z magistrátu je taká,
že magistrát pripravuje
úplne nové znenie
zmluvy o vecnom
bremene z dôvodov
zmien podmienok pri
priznávaní vecného
bremena.
V 11. mesiaci prebehlo
rokovanie na
magistráte z ktorého
vyplynula požiadavka
na našu MČ o
zapísaní
geometrického plánu z
r. 2009.
V súčasnosti sa
vyhotovuje nový
geometrický plán,
pretože GP z r. 2009
nie je možné zapísať.
Nový GP je hotový, a
to prvá a druhá etapa.
Momentálne sa
spracúva GP s
vyznačením uloženia
káblov a stĺpov
verejného osvetlenia
ako príprava na
vypracovanie zmlúv o
vecných bremenách.
Zároveň prebieha
rokovanie s
investorom.
GP zaslané na
kataster za účelom
zápisu do katastra.
Z katastra došlo
vyjadrenie, že je nutné
vyňatie z lesného
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

b)

UMZ 135/2016 18.02.2016

UMZ 136/2016 18.02.2016

UMZ 137/2016

18.02.2016

s predchádzajúcim
súhlasom primátora č. 16
01 0067 15 zo dňa
14.12.2015
trojčlennú komisiu na
vyhodnotenie ponúk
v zložení Juraj GlazerOpitz, Peter Filaga, Jozef
Karácsony

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájmu časti
pozemku registra C KN par.
1077/1 – záhrada vo výmere 40
m2, katastrálne územie Rusovce,
Margite Patašiovej, Balkánska
21/42, 851 10 Bratislava, na
obdobie 10 rokov, so začiatkom od
01.05.2016 v cene 0,83 €/m2/rok,
t. j. 33,20 € za rok, za účelom
využívania pozemku ako záhrady
ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle zákona číslo
138/1990 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a
doplnkov vzhľadom na to, že
priestor nemôže efektívne
využívať nikto iný okrem
doterajšieho nájomcu
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytového
priestoru spoločnosti Q-99 s.r.o.,
Trajánova 4, 851 10 Bratislava, v
budove na Gerulatskej ul., stojacej
na pozemku parc. č. 145/6 o
celkovej výmere 228 m2 a časť
priľahlého pozemku parc. č. 145/5
o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce,
za cenu prenájmu 6.638,78 €/rok
na účel uskladnenia elektroniky a
zvukovej techniky vo vlastníctve
nájomcu na dobu 1 rok so
začiatkom od 1.3.2016 ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpis pohľadávok
mestskej časti Bratislava-Rusovce
v celkovej výške 999,33 € (slovom:
deväťstodeväťdesiat euro
tridsaťdva centov), z toho:
nájom za nebytové
priestory: 682,16 €
(Média Mappa, s.r.o.,
Nám. Ármina Vámberyho
5249/13, 929 01
Dunajská Streda suma
562,16€ a Andrej Bugár,
Bzovícka 20, 851 07

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
pôdneho fondu –
pripravuje sa
Čakáme na
rozhodnutie o vyňatí z
lesného pôdneho
fondu
Rozhodnutia
stále neprišli.
Okresný úrad
, pozemkový a lesný
odbor si vyžiadal
doplnenie našej
žiadosti.
-úloha trvá
Uznesenia z
10.2.2015
Uzn. č. 33 – Odpredaj
pozemku – p.
Vandrášeková
požiadala o odklad
2.2.2016 vypršala
platnosť
predchádzajúceho
súhlasu primátora na
odpredaj tohto
pozemku, to znamená,
že predaj by sa už v
tomto čase nedal
reálne vykonať.
Uznesenie stratilo
vykonateľnosť, nemá
zmysel ďalej ho
evidovať.
Uznesenia z
13.5.2015
Uzn. č. 54 - Prenájom
pozemku registra EKN, parc.č. 2560/1,
diel č. 203, 204, 205 o
celkovej výmere 314
m2, k.ú. Rusovce, pre
Národnú diaľničnú
spoločnosť, a.s., v
zmysle § 9a, ods. 9.
písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. ako
prípad hodný
osobitného zreteľa na
dobu určitú, 1 rok a
zriadenie vecného
bremena v zmysle čl.
VI. nájomnej zmluvy a
zmluvy o budúcej
zmluve o vecnom
bremene
-NDS zatiaľ nevrátila
podpísané zmluvy.
NDS mailom oznámila,
že Zmluva je
podpísaná, MČ čaká
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Bratislava, suma 120,-€)
-

UMZ 138/2016

18.02.2016

UMZ 139/2016 18.02.2016

UMZ 140/2016 18.02.2016

UMZ 141/2016 18.02.2016

UMZ 142/2016

18.02.2016

nájom za pozemky:
317,17 € ( Ján Pantúček,
Irkutská 98/5, 851 10
Bratislava)

Miestne zastupiteľstvo
nesúhlasí so zmenou štatútu hl.
mesta SR Bratislava v časti
týkajúcej sa výšky tzv. solidárneho
príspevku pre malé mestské časti
a žiada o zachovanie súčasnej
výšky 3% z výnosu dane z
fyzických osôb až do času kým sa
nezmenia koeficienty pre základné
prerozdelenie tohto výnosu medzi
mestskými časťami v zmysle
článku 91 Štatútu
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje termíny zasadnutí
miestneho zastupiteľstva na rok
2016 nasledovne:
18. februára, 7. apríla, 23. júna,
22. septembra, 10. novembra, 15.
Decembra
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce č.2/2016,
ktorým sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce č.1/2010
o kontrole v mestskej časti
Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Správu o kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava –
Rusovce Ing. Vladimíra Mráza za
rok 2015, vypracovanú za II.
polrok 2015 na obdobie od
1.10.2015 do 31.12.2015
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu
miestneho kontrolóra Ing.
Vladimíra Mráza z vykonanej
kontroly uplatňovania zmluvných
sankcií a pokút plynúcich z
uzavretých dodávateľskoodberateľských vzťahov
krátkodobých nájomných zmlúv za
rok 2015 v podmienkach
samosprávy mestskej časti
Bratislava-Rusovce a predložený
návrh opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou
Miestne zastupiteľstvo

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
na doručenie. Bude
potrebné vydať
stavebné povolenie a
potom MČ podpíše
dodatok k Zmluve o
upresnení podmienok
a doby nájmu.
-Úloha trvá
Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15 cca
42,5 m2, k.ú. Rusovce
a zriadenie vecného
bremena pre
Západoslovenská
distribučná, a.s. v
zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o
majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
-Západoslovenská
distribučná už
požiadala o vydanie
príslušných povolení,
ale MZ ešte bude
musieť schváliť predaj
pozemku. Bude treba
vyhotoviť geometrický
plán a znalecký
posudok.
-Úloha trvá
Uznesenia zo
17.9.2015
Uzn. č. 86 - Odpredaj
pozemku registra CKN parc.č. 413,
záhrada vo výmere
230 m2 , k.ú.
Rusovce, ako prípad
vhodný osobitného
zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991
Z.z
-Zmluva uzatvorená,
kúpna cena uhradené,
zmena vlastníka
zapísaná v KN.
-Úloha splnená
Uzn. č. 87 - Návrh na
schválenie prenájmu
pozemkov registra „C“
, parc. č. 1073/1,
zastavaná plocha a
nádvorie, vo výmere
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 143/2016

18.02.2016

UMZ 144/2016

18.02.2016

Znenie uznesenia

súhlasí v súlade s ustanovením
§18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov,
s výkonom inej zárobkovej činnosti
miestneho kontrolóra mestskej
časti Bratislava- Rusovce Ing.
Vladimíra Mráza ,počas výkonu
tejto funkcie
Miestne zastupiteľstvo
žiada:
a) riaditeľku ZŠ a
MŠ, aby starostovi pri
žiadosti o súhlas
čerpania sumy nad
1.000,-EUR predložila aj
popis z akej položky sa
prostriedky idú čerpať,
doterajšie plnenie
(čerpanie) danej položky
a zostatok z čerpanej
položky v rozpočte ZŠ a
MŠ.
b) žiadame p.
starostu aby
zastupiteľstvu dodal
všetky žiadosti o čerpanie
prostriedkov nad 1.000,EUR , ktoré doteraz od
pani riaditeľky ZŠ dostal
c) žiadame p.
starostu aby zvolal
pracovné stretnutie do
budúceho zastupiteľstva
3/2016 k rozpočtu školy
na rok 2016, na ktoré by
boli pozvaní : starosta ,
poslanci MZ, členovia
rady školy, pani riaditeľka
ZŠ a MŠ, na ktorom by
sa spoločne určili priority
na roky 2016,2017,2018
a spôsob ich
financovania a rozsah
podávania rozpočtu tak
na príjmovej ako aj na
výdavkovej strane.
Zapísala: Mária
Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa
23.2.2016
Podpis: Dušan
Antoš
Starosta v. r.

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
22 m2, k.ú. Rusovce,
parc. č. 1073/2,
zastavaná plocha a
nádvorie, vo výmere
20 m2, k.ú. Rusovce,
parc. č. 1073/3,
zastavaná plocha a
nádvorie, vo výmere
22 m2, k.ú. Rusovce,
formou verejnej
obchodnej súťaže
-Prenájom pozemku č.
1073/2 – na základe
uznesenia č. 118/2015
MZ zo 17.12.2015 bol
schválený prenájom J.
Petrenkovi, nájomná
zmluva podpísaná,
zverejnená, účinná od
1.1.2016
-Úloha splnená
Uznesenia zo
17.12.2015
Uzn. č. 108 - Návrh na
zmenu rozpočtu ZŠ s
MŠ Vývojová 228
Bratislava-Rusovce na
rok 2015
Požadovaný
materiál predložený na
zasadnutí MZ
18.2.2016
-Úloha splnená
Uzn. č. 111 - Návrh
rozpočtu príjmov a
výdavkov ZŠ s MŠ
Vývojová 228
Bratislava- Rusovce
na rok 2016
-Požadovaný materiál
predložený na
zasadnutí MZ
18.2.2016
-Úloha splnená
Uzn. č. 118 Prenájom pozemku
registra C KN par. č.
1073/2 – zastavané
plochy a nádvoria vo
výmere 20 m2, k.ú.
Rusovce, za účelom
státia osobných
automobilov ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Nájomná
zmluva podpísaná,
zverejnená a platná od
1.1.2016
-Úloha splnená
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

Uzn. č. 119 - Žiadosť
o uzavretie nájomnej
zmluvy k časti
pozemku registra C
KN par. č. 637/6 –
zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 13
m2, k. ú. Rusovce, ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
-zmluva podpísaná,
zverejnená
-úloha splnená
UMZ 145/2016 07.04.2016

UMZ 146/2016 07.04.2016

Starosta,
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 7. 4. 2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2016, ktorým sa
určuje postup a podmienky pri
poskytovaní
opatrovateľskej
služby
mestskou
časťou
Bratislava-Rusovce

UMZ 147/2016 07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj
pozemku
registra C KN par. číslo 1221/56 –
orná pôda vo výmere 86 m2, list
vlastníctva č. 1779, vo vlastníctve
hl. mesta SR Bratislavy v správe
MČ Bratislava-Rusovce,
pre
stavbu diaľnice „D4 Bratislava,
Jarovce – Ivanka sever“ v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.
8 písm. e) ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre Národnú
diaľničnú spoločnosť a. s., za cenu
80,91 €/m2.

UMZ 148/2016 07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie
nájmu
pozemku registra C KN par.
1084/1 – záhrada vo výmere 73
m2, k.ú. Rusovce, Ernestovi
Bajnokovi s manželkou Júliou,
Ilýrska 1096/7, 851 10 Bratislava
na obdobie 10 rokov, so začiatkom
od 01.05.2016, v cene 0,83
€/m2/rok, t. j. 60,59 € za rok, ako
prípad hodný osobitného zreteľa
vzhľadom na to, že vyhlásenie
verejne obchodnej súťaže by bolo
neefektívne, v zmysle zákona číslo
138/1990 Zb. o majetku obcí
v znení
neskorších
zmien
a doplnkov, za účelom využívania
pozemku
ako
záhrada
a parkovacie miesto pre jedno
osobné motorové vozidlo za
podmienky, že nájomca spätne

neurčený

Mária
Jajcajová
10.2.2016

Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia
- Svébska
Úloha stále trvá,
zmluvy o vecnom
bremene na uloženie
technickej
infraštruktúry na
pozemkoch zatiaľ
neboli podpísané;
posledná informácia
(koniec októbra 2013)
z magistrátu je taká,
že magistrát pripravuje
úplne nové znenie
zmluvy o vecnom
bremene z dôvodov
zmien podmienok pri
priznávaní vecného
bremena.
V 11. mesiaci prebehlo
rokovanie na
magistráte z ktorého
vyplynula požiadavka
na našu MČ o
zapísaní
geometrického plánu z
r. 2009.
V súčasnosti sa
vyhotovuje nový
geometrický plán,
pretože GP z r. 2009
nie je možné zapísať.
Nový GP je hotový, a
to prvá a druhá etapa.
Momentálne sa
spracúva GP s
vyznačením uloženia
káblov a stĺpov
verejného osvetlenia
ako príprava na
vypracovanie zmlúv o
vecných bremenách.
Zároveň prebieha
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 149/2016
07.04.2016

UMZ 150/2016
07.04.2016

UMZ 151/2016
07.04.2016

Znenie uznesenia

doplatí
nájom
za
užívanie
pozemku od 29.02.2016 do
30.04.2016.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
predĺženie
nájmu
pozemku registra C KN par.
1081/1 – záhrada vo výmere 73
m2, katastrálne územie Rusovce,
Ervínovi Bajnokovi s manželkou
Helenou, Ilýrska 1048/5, 851 10
Bratislava na obdobie 10 rokov, so
začiatkom od 01.05.2016 v cene
0,83 €/m2/rok, t. j. 60,59 € za rok,
ako prípad hodný osobitného
zreteľa vzhľadom na to, že
vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže by bolo neefektívne,
v zmysle zákona číslo 138/1990
Zb.
o majetku
obcí
v znení
neskorších zmien a doplnkov, za
účelom využívania pozemku ako
záhrada a parkovacie miesto pre
jedno osobné motorové vozidlo za
podmienky, že nájomca spätne
doplatí
nájom
za
užívanie
pozemku od 29.02.2016 do
30.04.2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie nájomnej
zmluvy
s podielovým
spoluvlastníkom stavby – garáže
bez súpisného čísla, postavenej
na pozemkoch par. č. 538/5
zastavaná plocha vo výmere 32
m2, par. č. 538/6 zastavaná plocha
vo výmere 32 m2, par. č. 538/7
zastavaná plocha vo výmere 69
m2, par. č. 538/8 zastavaná plocha
vo výmere 26 m2 s Vladimírom
Bradáčom, Šášovská 2, 851 06
Bratislava na obdobie 2 rokov, so
začiatkom od 01.05.2016 v cene
0,83 €/m2/rok t. j. 131,97 € za rok,
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v súlade so zákonom
o majetku obcí číslo 138/1991 §
9a, vzhľadom na to, že vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže by bolo
neefektívne, s podmienkou, že za
tri roky dozadu spätne doplatí
nájomné za užívanie predmetných
pozemkov,
na
ktorých
je
postavená stavba bez súpisného
čísla
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom
časti
pozemku registra C KN par. číslo
423/1 – záhrada, vo výmere 45 m2
na účel
prístupová cesta
k pozemku registra C KN par. č.
425 od 01.05.2016 za cenu 0,83
€/m2/rok
Márii
Mlynarčíkovej,
bytom Hájová ul. 186/33, 851 10

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
rokovanie s
investorom.
GP zaslané na
kataster za účelom
zápisu do katastra.
Z katastra došlo
vyjadrenie, že je nutné
vyňatie z lesného
pôdneho fondu –
pripravuje sa
Čakáme na
rozhodnutie o vyňatí z
lesného pôdneho
fondu
Rozhodnutia
stále neprišli.
Okresný úrad
, pozemkový a lesný
odbor si vyžiadal
doplnenie našej
žiadosti.
-úloha trvá
Uznesenia z
13.5.2015
Uzn. č. 54 - Prenájom
pozemku registra EKN, parc.č. 2560/1,
diel č. 203, 204, 205 o
celkovej výmere 314
m2, k.ú. Rusovce, pre
Národnú diaľničnú
spoločnosť, a.s., v
zmysle § 9a, ods. 9.
písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. ako
prípad hodný
osobitného zreteľa na
dobu určitú, 1 rok a
zriadenie vecného
bremena v zmysle čl.
VI. nájomnej zmluvy a
zmluvy o budúcej
zmluve o vecnom
bremene
Zmluvy,
podpísané zo strany
NDS, boli na MČ
doručené. Súhlas s
vecným bremenom zo
strany magistrátu už
bol podpísaný, suma
za vecné bremeno
bola uhradená hl.
mestu SR. Zmluva o
prenájme začne plynúť
po právoplatnosti
stavebného povolenia.
-Úloha splnená
Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 -
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 152/2016
07.04.2016

Znenie uznesenia

Bratislava, na 5 rokov ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1990 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
vzhľadom na to, že tento pozemok
nemôže efektívne využívať niekto
iný, len vlastník susediaceho
pozemku a za podmienky, že
nájomná zmluva bude uzatvorená
iba v prípade, že nájomca doplatí
nájomné vo výške 0,83 €/m2/rok
spätne
od
15.05.2015
do
30.04.2016, keď pozemok reálne
užíval
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o
budúcej darovacej zmluve medzi
MČ Bratislava-Rusovce a firmou
DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava, k predmetu
daru:
a)
pozemok registra C KN
par. číslo 1224/146 – ostatná
plocha vo výmere 1575 m2, číslo
listu vlastníctva 2245, katastrálne
územie Rusovce, detského ihriska
vybudovaného na pozemku par.
číslo 1224/146 firmou DANAIR, s.
r. o., Mickiewiczova 9, 811 07
Bratislava, pozostávajúceho najmä
z oplotenia ihriska, pieskoviska,
šmykľaviek, detských preliezačiek,
lavičiek a detských hojdačiek
b)
žiada firmu DANAIR, s. r.
o., do 15. 4. 2016 doplniť zmluvu
o:
špecifikáciu
vizualizáciu
o
ustanovenia
potvrdzujúce, že všetky zložky
detského ihriska sú certifikované

UMZ 153/2016
07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom pozemku
registra C KN par. č. 634 –
zastavané
plochy
a nádvoria
s výmerou 818 m2
(pozemok
zastavaný stavbou) za cenu vo
výške
6,5 €/m2/ročne a časti
pozemku par. č. 633 (obslužná
plocha) vo výmere 646 m2 vo
výške
4,5
€/m2/ rok
pre
spoločnosť TERNO real estate s.
r, o., Bratská 3, 851 01 Bratislava,
na obdobie 10 rokov so začiatkom
01.05.2016 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade so
zákonom číslo 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov § 9a
ods. 9 vzhľadom na to, že
vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže by bolo neefektívne

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15 cca
42,5 m2, k.ú. Rusovce
a zriadenie vecného
bremena pre
Západoslovenská
distribučná, a.s. v
zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o
majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Západosloven
ská distribučná už
požiadala o vydanie
príslušných povolení,
ale MZ ešte bude
musieť schváliť predaj
pozemku. Bude treba
vyhotoviť geometrický
plán a znalecký
posudok.
-Úloha trvá
Uznesenia z
18.2.2016
Uzn. č. 131/2015 –
dotácia DHZ Rusovce
Uzn. č. 132/2015 –
dotácia Jednota
dôchodcov SR
Uzn. č. 133/2015 –
dotácia Kukulienka
Dotácie budú
počas roka vyplatené
-Úloha splnená
Uzn. č. 134 Vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže na
predaj pozemku
registra C KN par. č.
628/3 – záhrada vo
výmere 867 m2,
katastrálne územie
Rusovce
VOS bola
vyhlásená, inzerát v
Bratislavskom kuriéri
bude uverejnený
13..4.2016, inzerát je
na web stránke a
úradných tabuliach
MČ, bude publikovaný
aj v aprílovom vydaní
Rusovských novín.
-Úloha splnená
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Nositeľ

Znenie uznesenia

UMZ 154/2016
07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
a)
ruší
uznesenie č. 137
18.2.2016

zo

dňa

b)
berie na vedomie
návrh dodatku štatútu hl. mesta
SR Bratislavy v čl. 91, ods. 1 písm.
b) a v zmysle žiadosti primátora zo
dňa
07.03.2016
predkladá
nasledovné pripomienky:
nesúhlasí s navrhovanou
zmenou štatútu, vzhľadom k tomu,
že považuje tento krok za
nekoncepčný, nakoľko na takúto
zmenu
neboli
splnené
nadväzujúce podmienky, ktoré boli
východiskom pri schvaľovacom
procese o prerozdeľovaní daní
medzi hl. mesto SR Bratislava a
mestské časti Bratislavy,
požaduje, aby súčasne
so schválením týchto zmien boli
predložené
výsledky komisie,
ktorú prisľúbil primátor hl. m.
Bratislavy v decembri 2015 zriadiť,
za
účelom
prehodnotenia
koeficientov
na
spravodlivé
prerozdeľovanie daní z FO a DzN,
vzhľadom k záväzku,
ktorý
je
schválený
Štatúte
hlavného
mesta,
že
tento
koeficient nemôže byť menší ako
3% zo sumy pre 4 veľké mestské
časti, odporúča danú sumu ďalej
nenavyšovať
a
navrhuje
kompromisné
riešenie
prerozdelenie príspevku vo výške
2,1 mil € (čo je nižšia ako stredná
hodnota
medzi
navrhovanou
čiastkou 1,95 mil.€ a 2,315 mil. €,
tz. 3% z daní v roku 2015).
Odporúča hl. mestu SR Bratislava
najskôr prerokovať navrhované
riešenie a nájsť prienik medzi
súčasným stavom a navrhovanou
zmenou a následne pristúpiť k
zmene Štatútu a aplikácie v praxi,
žiada,
aby
do
spravodlivého
koeficientu
prerozdelenia medzi mestské časti
prispievalo svojim podielom aj
hlavné mesto SR Bratislava.
Výška
príspevku
mesta
do
prerozdelenia medzi malé MČ by
mala stanoviť komisia zriadená
primátorom,
pri
zmene
štatútu
osobitne
prihliadať
na
MČ
Bratislava - Devín, ktorá je v
súčasnosti v nútenej správe

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Uzn. č. 135 - Žiadosť
o predĺženie
nájomnej zmluvy na
pozemok registra C
KN par. č. 1077/1 –
záhrada vo výmere 40
m2, katastrálne
územie Rusovce, ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Nájomná zmluva
podpísaná od
1.5.2016.
-Úloha splnená
Uzn. č. 136 Prenájom
nebytového
priestoru v budove na
Gerulatskej ul.,
stojacej na pozemku
parc. č. 145/6 o
celkovej výmere 228
m2 a časť priľahlého
pozemku parc. č.
145/4 o výmere 126
m2, k. ú. Rusovce, ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Nájomná zmluva
podpísaná
-Úloha splnená
Uzn. č. 144 - Pravidlá
k schvaľovaniu
rozpočtu ZŠ s MŠ,
Vývojová 228, 851 10
Bratislava
a/ týka sa p. riaditeľky
ZŠ s MŠ
-Úloha trvá
b/ doklady priložené v
informačnom materiály
-Úloha splnená
c/ stretnutie sa
uskutočnilo 16.3.2016
-Úloha splnená

Mária Jajcajová
10.2.2016

UMZ 155/2016

13

Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

07.04.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje pravidlá kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce

UMZ 156/2016
07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu
z následnej finančnej kontroly
poskytovania dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava- Rusovce
v rokoch 2014 a 2015

UMZ 157/2016
07.04.2016

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu
z následnej kontroly plnenia
prijatých opatrení z kontroly
č.01/2015- vybavovania sťažností
a petícií doručených mestskej
časti Bratislava- Rusovce v roku
2015

UMZ 158/2016
07.04.2016

UMZ 159/2016

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu
z následnej finančnej kontroly
hotovostných príjmových
a výdavkových finančných operácií
mestskej časti Bratislava- Rusovce
v roku 2015
Miestne zastupiteľstvo
odporúča schváliť s pripomienkami

07.04.2016
a/ návrh VZN hl. mesta SR
Bratislava o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území hlavného
mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, výške úhrady za
dočasné parkovanie motorových
vozidiel, spôsobe úhrady a
preukázania jej zaplatenia

UMZ 160/2016
07.04.2016

b/ dodatok Štatútu hl. mesta SR
Bratislava v čl. 73, 74 a 91 s
pripomienkou, že v súlade s cieľmi
parkovacej politiky, žiada účelovo
viazať finančné prostriedky, ktoré
budú príjmom hlavného mesta, na
účely celomestských a nad
mestských funkcií a to na opravy a
udržiavanie miestnych
komunikácií, údržbu zastávok
MHD, podporu budovania
záchytných parkovísk,
hromadných garáží a rozvoj
mestskej hromadnej dopravy.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)
územný plán zóny v
rozsahu pamiatkovej zóny
Bratislava-Rusovce vo verzii
upraveného návrhu z júna 2015,
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 161/2016

07.04.2016

UMZ 162/2016

07.04.2016

UMZ 163/2016

07.04.2016

UMZ 164/2016

07.04.2016

Nositeľ

Termín
plnenia

Starosta,
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje:
A/ predložený doplnený návrh
rozpočtu ZŠ s MŠ Vývojová 228
Bratislava – Rusovce na
rok
2016 s celkovými príjmami
80.900,-€, s bežnými výdavkami
MŠ 194.052,-€, s bežnými
výdavkami ŠKD 66.895,-€, s
bežnými výdavkami ŠJ 71.750,-€,
s kapitálovými výdavkami ŠJ
5.000,-€, s bežnými výdavkami ŽŠ
419.500,-€.

September
2016

Znenie uznesenia

Vyhodnotenie
plnenia

t.j. textovú aj grafickú časť ÚPz,
pre časť pamiatkovej zóny v k.ú.
Rusovce
b)
všeobecne záväzné
nariadenie MČ Bratislava-Rusovce
č.4/2016, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie, územného plánu
zóny v rozsahu pamiatkovej zóny
Bratislava-Rusovce, pre časť
pamiatkovej zóny v k.ú. Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje termín zápisu do
materskej školy v Bratislave –
Rusovciach v lehote od 2. od 6.
mája 2016, pričom podrobnosti
určí poverená riaditeľka ZŠ s MŠ
Diana Petrovičová
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
a/ so zámerom uskutočniť verejné
obstarávanie na kúpu kosačky pre
m. p. Ruseko
b/ žiada riaditeľa m. p. Ruseko p.
B. Straku o preskúmanie možností
operatívneho lízingu na kosačku
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje na návrh zriaďovateľa
ZŠ s MŠ, Vývojová 228,
Bratislava, Mestskej časti
Bratislava – Rusovce, Vývojová 8,
za nového člena školskej rady p.
Františka Lošonského
Miestne zastupiteľstvo
zvolilo za predsedu komisie pre
kultúru a šport pri miestom
zastupiteľstve MČ Bratislava –
Rusovce p. Petra Horvátha
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 11. 4. 2016
Podpis: Dušan Antoš
Starosta v.r.

UMZ 165/2016 31.05.2016

Rokovanie
v mimoriadnom
termíne,
vyhodnotenie
plnenia uznesení
nebolo predmetom
rokovania MiZ.

B/ schvaľuje zrušenie viazania
položiek v rozpočte ZŠ s MŠ na
rok 2016 v zmysle
uznesenia MZ č. 111 zo
dňa 17.12.2015
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 166/2016 31.05.2016

UMZ 167/2016 31.05.2016

UMZ 168/2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1
príjmov a výdavkov v Základnej
škole s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
na rok 2016 s celkovými príjmami
82.897,-€, s bežnými výdavkami
MŠ 193.510,-€, s bežnými
výdavkami ŠKD 66.995,-€,
s bežnými výdavkami ŠJ 73.747,€, s kapitálovými výdavkami ŠJ
5.000,-€, s bežnými výdavkami ŽŠ
429.558,-€.
Miestne zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie informáciu o
výsledku ponúk operatívneho
leasingu na kosačku
B/ schvaľuje priamy nákup
kosačky z prebytkov rokov
a rezervného fondu
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s návrhom VZN hl. m. SR
Bratislavy č..../2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
na území hl. m. SR Bratislavy
a o zmene a doplnení VZN č.
13/2012 hl. mesta SR Bratislavy
o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
s nasledovnými pripomienkami:
aby OLO, s.r.o.,
zabezpečovala zberné
nádoby na PET fľaše pre
rodinné domy v cene
poplatkov za odvoz
odpadu
k zneniu § 11 ods. 7
Interval odvozu pre triedený zber
odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier,
sklo, plasty, kovy) je minimálne
jeden až dvakrát za týždeň,
prípadne podľa potreby v závislosti
od skutočnej produkcie odpadu.
Interval odvozu pre kontajnery
typu zvon je jedenkrát za štyri
týždne, prípadne podľa potreby v
závislosti od skutočnej produkcie
odpadu.
Odôvodnenie:
Úpravou ustanovenia chceme
zamedziť v súčasnosti
opakujúcemu sa problému s
preplnenými zbernými nádobami
na vytriedené zložky komunálneho
odpadu. Už teraz nastavený
systém, t.j. maximálne 2-krát do
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

týždňa, sa ukázal ako
nedostatočný, najmä v lokalitách,
kde priestorové možnosti
neumožňujú umiestniť ďalšie
nádoby.
k zneniu § 12 ods. 5
V oblasti individuálnej rodinnej
zástavby, v ktorej nie je možné
určiť vhodný pozemok na zberné
hniezdo alebo na vzniknutom
zbernom hniezde dochádza
k opakovanému nezákonnému
ukladaniu komunálneho odpadu
alebo iného odpadu, hlavné mesto
zabezpečí minimálne jedenkrát za
dva týždne kalendárový zber
spočívajúci v pristavení vozidla
alebo zberných nádob na mieste a
v čase určenom v harmonograme
zberu. Harmonogram zberu bude
zverejňovaný na webovom sídle
hlavného mesta a na webovom
sídle príslušnej mestskej časti,
prípadne aj iným obvyklým
spôsobom.
Odôvodnenie:
Porovnaním s bytovou zástavbou
navrhovaný interval znevýhodňuje
pôvodcov odpadu komunálneho
odpadu z rodinných domov. Je na
spracovateľovi, či sa vysporiada
s predmetnou pripomienkou
v zmysle nášho návrhu alebo
upraví systém nakladania
s triedeným odpadom tak, aby
pôvodcovia odpadu v rámci
rodinných domov mali k dispozícii
zberné nádoby výhradne pre
vlastné účely.
k zneniu § 13 ods. 4
Vzhľadom na znenie ustanovenia
§ 81 ods. 5 zákona o odpadoch
náklady na zberné nádoby
na komunálne odpady, pri ktorých
sa neuplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov (teda aj
odpad zo zelene) znáša obec
a môže ich zahrnúť do miestneho
poplatku za komunálne odpady,
preto je na mieste otázka kto
zabezpečí a bude hradiť náklady
na kompostovacie zásobníky?
(spracovateľ vo VZN nikde
neuvádza, že táto činnosť je /
bude spoplatnená)
k zneniu § 13 ods. 7
Upozorňujeme, že v súčasne
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

platnom Štatúte hlavného mesta
SR Bratislavy je odpad zo zelene
v kompetencii mestskej časti
výhradne v prípade, že vznikol
činnosťou verejnoprospešných
služieb (čl. 44 ods. 3 Štatútu). Ak
má hlavné mesto záujem, aby
predmetný zber zabezpečovala
mestská časť v rámci
kalendárového zberu, je nutné
prehodnotiť výšku výnosu
z poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktorá
je prerozdeľovaná mestským
častiam. Teda okrem úpravy čl. 43
ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy je nutné súčasne
zmeniť resp. upraviť čl. 91 ods. 1
písm. c), ktoré rieši rozdelenie
tohto poplatku.
k zneniu § 16
Navrhujeme doplnenie tohto
ustanovenia o nové písm. g)
v znení:
„g) na zbernom mieste určenom
v harmonograme zberu v rámci
kalendárového zberu elektro
odpadu z domácností,
organizovaného mestskými
časťami.“
Odôvodnenie:
Vzhľadom na dlhoročne zavedený
a osvedčený systém zberu
elektroodpadu z domácností
prostredníctvom kolektívnych
združení (v súčasnosti už OZV)
v jednotlivých mestských častiach,
si dovoľujeme navrhnúť toto
doplnené.
k zneniu § 19 ods. 6
navrhujeme doplnenie
znenia
Miestom určeným pre zber
drobného stavebného odpadu je
zberný dvor alebo zberné miesto
podľa ustanovenia § 2 ods. 9,
pričom takéto miesto v prípade
drobného stavebného odpadu
musí byť opatrené váhou
s možnosťou vystavenia
vážneho lístka.
-

Odôvodnenie:
Podľa čl. 44 ods. 3 písm. a) bodu
1. Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy mestské časti
zabezpečujú zber drobného
stavebného odpadu. Zavedením
množstvového zberu zákonom
o odpadoch je potreba v rámci
určenia výšky poplatku mať
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

k dispozícii aj hmotnosť tohto
odpadu. Nakoľko zberným
miestom v mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto je/bol
areál EKO podniku
verejnoprospešných služieb, ktorý
má k dispozícii takúto váhu, mohla
by mestská časť naďalej
zabezpečovať kompetenciu
určenú Štatútom hlavného mesta
SR Bratislavy. V prípade, že zber
drobného stavebného odpadu by
bol realizovaný výhradne na
zbernom dvore, tak mestská časť
Bratislava – Nové Mesto nemá
v súčasnosti dostatočné
priestorové kapacity na
umiestnenie zberného dvora,
a teda túto kompetenciu nie je
možné zo strany mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto vôbec
zabezpečiť a teda je táto
kompetencia pre využitie
v mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto nerealizovateľná. V takom
prípade žiadame, aby v Štatúte
hlavného mesta SR Bratislavy
bola táto kompetencia pre
mestské časti daná ako možnosť,
nie ako povinnosť.
1.

Predložený návrh VZN nerieši
problematiku dočisťovania
stanovišťa zberných nádob
(stanovišťa zberných nádob
určených na zmesový
komunálny odpad alebo
stanovišťa
zberných
nádob pri jednotlivých
zložkách vytriedeného
odpadu). Pri zmesovom
komunálnom odpade sa jedná
hlavne o spoločné stanovište
v zmysle § 9 ods. 5 VZN.
zákon o odpadoch v
§ 81 ods. 8 písm. b)
pritom umožňuje
obci upraviť: „spôsob
zberu a prepravy
komunálnych
odpadov.“
nakoľko
problematika
dočisťovania
stanovíšť zberných
nádob nie je
problematikou
novou, máme za to,
že je potrebné využiť
priestor, ktorý zákon
o odpadoch obciam
poskytuje a v rámci
prepravy
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

komunálnych
odpadov riešiť aj
dočisťovanie
stanovíšť zberných
nádob.
V rámci návrhu VZN pri
jednotlivých vytriedených
komunálnych odpadoch nie je
riešené, či sa jedná
o bezplatný zber pre pôvodcu
fyzickú osobu. Zber je
hradený buď
prostredníctvom OZV alebo
v rámci poplatku za
nakladanie s komunálnymi
odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi (výnimku
predstavuje § 21 ods. 1 VZN).
navrhujeme, aby
spracovateľ
jednoznačne uviedol,
čo je/bude zahrnuté
v poplatku v zmysle
VZN č. 13/2012.
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s dodatkom Štatútu hl.
mesta
SR
Bratislava
v predloženom znení
2.

UMZ 169/2016 31.05.2016

UMZ 170/2016 31.05.2016

171/2016

31.05.2016

Miestne zastupiteľstvo
A/ schvaľuje prijatie
nehnuteľného majetku, vozidla
druhu CAS 32 T – 815,
v zostatkovej hodnote 107.867,11
€, do majetku mestskej časti
Bratislava-Rusovce
B/ zveruje vozidlo na užívanie
DHZO Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje opravu uznesenia č. 54
zo dňa 13.5.2015, ktorým bol
schválený prenájom pozemku
registra E KN par. č. 2560/1, diel
203, 204 a 205, o celkovej výmere
314 m2, katastrálne územie
Rusovce za cenu 1 518,83 € za
rok Národnej diaľničnej
spoločnosti takto:
-

-

text „diel 203, 204 a 205“
nahradiť textom „diel
205 a 210“
rozsah výmery „314 m2“
nahradiť „420 m2“,
text „za cenu 1 518,83 €“
nahradiť textom „za
cenu 2031,55 €“

Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 31.5.2016
Podpis: Dušan Antoš
Starosta v. r
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 172/2016 28.06.2016

UMZ 173/2016 28.06.2016

UMZ 174/2016 28.06.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Starosta,
Miestne zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie správu
o plnení uznesení k 28.6.2016
b/ berie na vedomie informácie
o ukončení verejných obchodných
súťaží (VOS)
Miestne zastupiteľstvo
poveruje
starostu Mestskej časti Bratislava
– Rusovce, aby na valnom
zhromaždení spoločnosti ROT,
s.r.o. hlasoval :
1.
za schválenie riadnej
účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01.01.2015 31.12.2015,
2.
za vysporiadanie
hospodárskeho výsledku - straty
vo výške =11.530,87 Eur,
dosiahnutej v poslednom
zdaňovacom období, jej
prevedením na účet neuhradená
strata minulých rokov.
Miestne zastupiteľstvo
poveruje
starostu Mestskej časti Bratislava
– Rusovce, aby na valnom
zhromaždení spoločnosti ROT Oproti kaštieľu, s.r.o. hlasoval :
2.
za schválenie riadnej
účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01.01.2015 31.12.2015,
3.
za vysporiadanie
hospodárskeho výsledku - straty
vo výške 1.043,88 Eur,
dosiahnutej v poslednom
zdaňovacom období, jej
prevedením na účet neuhradená
strata minulých rokov.
Miestne zastupiteľstvo
poveruje
starostu Mestskej časti Bratislava
– Rusovce, aby na valnom
zhromaždení spoločnosti ROT Oproti kaštieľu, s.r.o. hlasoval :
2.
za schválenie riadnej
účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01.01.2015 31.12.2015,
3.
za vysporiadanie
hospodárskeho výsledku - straty
vo výške 1.043,88 Eur,
dosiahnutej v poslednom
zdaňovacom období, jej
prevedením na účet neuhradená
strata minulých rokov.

Termín
plnenia
Mária
Jajcajová
17.6.2016

Vyhodnotenie
plnenia
Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia Svébska
Úloha stále trvá, rieši
sa zápis GP do
katastra nehnuteľností,
ktorý by umožnil
následné odovzdanie
miestnej komunikácie
do vlastníctva hl.
mesta a do správy
MČ, ako aj následný
bezplatný prevod
verejného osvetlenia.
Žiadosť o zápis GP
bola podaná v auguste
r. 2014, v októbri roku
2014 úrad katastra
prerušil konanie a
žiadal o doplnenie
podkladov, najmä
doloženie stanoviska
pozemkového a
lesného odboru
okresného úradu k
odňatiu pozemkov z
poľnohospodárskeho a
lesného fondu. MĆ o
takéto stanovisko v
stanovenom termíne
požiadala. Časť
pozemkov bolo
potrebné vyňať z
lesných pozemkov a
časť z ornej pôdy.
Okresný úrad
následne žiadal
doplniť
územnoplánovaciu
informáciu, stanovisko
odboru životného
prostredia, súhlas
vlastníka pozemkov s
vyňatím a znalecký
posudok na výpočet
náhrady straty mimo
produkčných funkcií
lesa. Keďže tieto
doklady sa v
stanovenej lehote
nepodarilo sústrediť,
konanie bolo v máji
2015 zastavené a
záležitosť je potrebné
riešiť v novom konaní,
v rámci ktorého budú
potrebné aj ďalšie
podklady, napr. pre
vyňatie z pôdneho
fondu (ornej pôdy)
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 175/2016 28.06.2016

UMZ 176/2016 28.06.2016

UMZ 177/2016 28.06.2016

UMZ 178/2016 28.06.2016

UMZ 179/2016 28.06.2016

UMZ 180/2016 28.06.2016

UMZ 181/2016 28.06.2016

Znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje plnenie rozpočtu v
Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava –
Rusovce za rok 2015 podľa
predloženej tabuľkovej prílohy a
dôvodovej správy
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o
čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za
rok 2015
Miestne zastupiteľstvo
A / berie na vedomie správu o
plnení rozpočtu a hodnotiacu
správu MČ Bratislava – Rusovce
za rok 2015
B / schvaľuje celoročné
hospodárenie MČ Bratislava –
Rusovce za rok 2015 bez výhrad
C / schvaľuje predložený návrh na
usporiadanie záverečného účtu za
rok 2015
D / berie na vedomie stanovisko
kontrolóra MČ Bratislava –
Rusovce k záverečnému účtu
E / berie na vedomie správu
nezávislého audítora
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje dohodu mestskej časti o
mimosúdnom vyrovnaní s Andreou
Pupákovou vo výške 709,89 €
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o
dokladovej inventarizácii majetku
MČ Bratislava-Rusovce k
31.12.2015
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o
dokladovej inventarizácii majetku
MČ Bratislava-Rusovce k
31.12.2015
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj pozemku
registra C KN par. č. 1180/67 –
záhrada s výmerou 204 m2 a
pozemku registra C KN par. č.
1180/66 – zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 25 m2,
katastrálne územie Rusovce,
Mariánovi Svobodovi a manželke
Márii Svobodovej, r. Bašovskej,
Wolkrova č. 1, 851 06 Bratislava,
za cenu stanovenú
súdnoznaleckým posudkom číslo
223/2015 v celkovej výške 24
900,- €, v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 9a ods.8 pís. b) ako
pozemok zastavaný stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá tvorí

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
vyjadrenie
Hydromeliorácií š.p.,
bilanciu skrývky
humusového
horizontu, súhlas s
výpočtom odvodu pre
celý rozsah odňatia.
Zdĺhavosť riešenia je
daná zložitosťou
celého
administratívneho
procesu (tu uvádzame
iba najdôležitejšie
fakty), rozdelením
kompetencií medzi
hlavné mesto SR a
mestské časti (v
skutočnosti tu MČ plní
„podpornú“ úlohu pre
hl. mesto, ktoré
nakoniec bude
vlastníkom pozemkov
a miestnej
komunikácie aj
verejného osvetlenia)
a napokon aj
zložitosťou vzťahov
všetkých
zainteresovaných
(fyzické a právnické
osoby, prvopočiatočné
umiestnenie
technických sietí na
súkromných
majetkoch, záležitosti,
ktoré mali byť
„vyčistené“ už pri
výstavbe a pod.)
-úloha trvá

Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15 cca
42,5 m2, k.ú. Rusovce
a zriadenie vecného
bremena pre
Západoslovenská
distribučná, a.s. v
zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o
majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Západoslove
nská distribučná už
požiadala o vydanie
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 182/2016 28.06.2016

UMZ 183/2016 28.06.2016

UMZ 184/2016 28.06.2016

UMZ 185/2016 28.06.2016

Znenie uznesenia

neoddeliteľný celok so stavbou, s
podmienkou úhrady nákladov za
vyhotovenie znaleckého posudku
číslo 223/2015 vo výške 160,- €.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje pre nebytové priestory
zdravotného strediska Rusovce,
ktoré sú využívané ako
ambulancie lekárov a lekáreň, od
1.9.2016, cenu nájmu vo výške
21,- €/m2/rok
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v budove Zdravotného
strediska Rusovce, stojacej na
parc.č. 965/2, k. ú. Rusovce,
spoločnosti MM DENTI 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,
na dobu 5 rokov, zo začiatkom od
1.9.2016 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v budove Zdravotného
strediska Rusovce, stojacej na
parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce,
MUDr. Mariane Krempaskej,
Balkánska 53, 851 10 Bratislava,
a to 60% z miestností č. 44 a
100% z miestností č. 38, 39, 40,
41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 o
celkovej rozlohe 85 m2, za účelom
prevádzky zdravotníckeho
zariadenia ambulantnej
starostlivosti – všeobecný detský
lekár pre deti a dorast, za cenu
prenájmu 21,- €/m2/rok + spotrebu
energií, na dobu 5 rokov, zo
začiatkom od 1.9.2016, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájomnej
zmluvy č. 18160012/2004 a jej
dodatku k pozemku registra C KN
par. 773/2 – záhrada vo výmere
363 m2, katastrálne územie
Rusovce, na obdobie 10 rokov, so
začiatkom od 01.08.2016, v cene
0,83 €/m2/rok, t.j. 301,29 € za rok,
ako prípad hodný osobitného

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
príslušných povolení,
ale MZ ešte bude
musieť schváliť predaj
pozemku. Bude treba
vyhotoviť geometrický
plán a znalecký
posudok.
Stavebné
povolenie bolo vydané
10/2015. V Zmluve o
budúcej zmluve je
dané v podmienkach,
že najskôr o 6
mesiacov od
nadobudnutia
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia sa
podpíše kúpna –
predajná zmluva a
zmluva o zriadení
vecného bremena.
ZD, a. s. však do teraz
nezačala stavať.
-Úloha trvá

Uznesenia zo
7.4.2016
Uzn. č. 147 – odpredaj
pozemku pre stavbu
diaľnice – predané,
zaplatené,
úloha splnená
Uzn. č. 148 –
prenájom pozemku –
Ernest Bajnok –
uzavretá nájomná
zmluva, úloha splnená
Uzn. č. 149 - prenájom
pozemku – Ervín
Bajnok - uzavretá
nájomná zmluva,
úloha splnená
Uzn. č. 150 –
prenájom pozemku –
Vladimír Bradáč ml. –
uzavretá NZ úloha splnená
Uzn. č. 151 –
prenájom pozemku –
M. Mlynarčíková uzavretá NZ úloha splnená
Uzn. č. 152 vybudovanie detského
ihriska – fi Danair,
s.r.o. – došlo k
zmenám (bude treba
vybudovať aj
protihlukovú stenu a
tým sa všetko mení),
takže tento materiál

23

Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 186/2016 28.06.2016

Znenie uznesenia

zreteľa, v zmysle zákona číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a
doplnkov, za účelom využívania
pozemku ako záhrady s
podmienkou spätného doplatenia
nájmu od 30.05.do 31.07.2016 za
neoprávnené užívanie pozemku
bez právneho dôvodu.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)
prijatie daru od Jána
Horvátha ml. – pozemok registra C
KN par. č. 390/317 – záhrada s
výmerou 10 m2 v podiele 1/1 k
celku, evidovaný v liste vlastníctva
číslo 993 ako pozemok par. číslo
390/122 – záhrada vo výmere 240
m2 a pozemkov registra C KN
par. č. 390/41 – ostatná plocha s
výmerou 248 m2, par. č. 390/113
– ostatná plocha s výmerou 331
m2, par. č. 390/160 – ostatná
plocha s výmerou 360 m2, par. č.
390/201 – ostatná plocha s
výmerou 202 m2 v podiele 1/96 k
celku, evidované v liste vlastníctva
číslo 1043, katastrálne územie
Rusovce, slúžiace ako prístupová
cesta k pozemku par. č. 390/122

UMZ 187/2016 28.06.2016

UMZ 188/2016 28.06.2016

UMZ 189/2016 28.06.2016

UMZ 190/2016 28.06.2016

UMZ 191/2016 28.06.2016

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
bude opäť
prerokovaný až na
najbližšom
zastupiteľstve t. j.
22.9.2016 –
úloha trvá
Uzn. č. 153 –
prenájom pozemku –
Terno real estate,
s.r.o. - uzavretá NZ
- úloha splnená
Uzn. č. 162 – kosačka
– prebehol prieskum
trhu a výhodnejšie
bude kosačku kúpiť.
úloha trvá

Uznesenia z
31.5.2016 –
mimoriadne MZ
Uzn. č. 167 - kosačka
– prebieha výber
Úloha trvá

Mária Jajcajová
17.6.2016

b)
prijatie daru od Jána
Horvátha st. s manželkou Zuzanou
Horváthovou, r. Šramekovou –
pozemku registra C KN par. číslo
390/74 – ostatná plocha s
výmerou 271 m2 v podiele 1/96 k
celku, evidovaný v liste vlastníctva
číslo 2095, katastrálne územie
Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie ročnú správu o
stave bytového fondu za rok 2015
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s návrhom VZN č..../2016
hl. m. SR Bratislavy o používaní
pyrotechnických výrobkov na
území hl. m. SR Bratislavy
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra
Mestskej časti Bratislava- Rusovce
na obdobie II. polroka 2016
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie návrh čiastkovej
správy o výsledku finančnej
kontroly č. 04/03/2016 v Základnej
škole s materskou školou, v
zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 192/2016 28.06.2016

UMZ 193/2016 28.06.2016

UMZ 194/2016 30.08.2016

UMZ 195/2016 30.08.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

A/ berie na vedomie Správu z
následnej finančnej kontroly
zmluvných vzťahov mestskej časti
Bratislava- Rusovce pre dodávky
externých služieb v procesoch
verejného obstarávania s
dôrazom na kontrolu zmluvných
ustanovení vo vzťahu k
zodpovednosti za vzniknuté
škody- sankcie plynúce z čerpania
neoprávnených výdavkov pri
projektoch realizovaných zo
štrukturálnych fondov EU resp.
poskytnutých zo ŽoNFP
B/ odporúča starostovi mestskej
časti uplatňovať pri procesoch
verejného obstarávania
predložený návrh opatrení k
posudzovaniu prípadného konfliktu
záujmov v procesoch verejného
obstarávania ,s cieľom
predchádzať možným sankciám
plynúcich z možných konfliktov
záujmov medzi obstarávateľom a
zainteresovanou osobou alebo
medzi uchádzačom a
zainteresovanou osobou
zúčastnených na procesoch
verejného obstarávania
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu zástupcovi
starostu MČ Bratislava-Rusovce
zo schválených odmien
vyplatených v prvom polroku 2016
vo výške 50 %
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho
kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce
z vyplatených platov kontrolóra v
prvom polroku 2016 vo výške 30
%
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 6.7.2016
Podpísal: Dušan Antoš
Starosta v.r.
Starosta,
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje kúpu pozemku registra
C KN par. číslo 390/338 – ostatná
plocha vo výmere 43 m2, list
vlastníctva č. 1515, vo vlastníctve
COMMERCIAL
REPRESENTATION AGENCY,
spol. s. r. o., Ružový háj 1352,
929 01 Dunajská Streda, za cenu
1 € (slovom jedno euro
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje rozloženie splácania
poslednej splátky úveru (úverová
zmluva č. 1060/2011/UZ) na
financovanie neoprávnených
výdavkov, doplňujúcich častí a
novovzniknutých prác EU projektu

Rokovanie v
mimoriadnom
termíne,
vyhodnotenie
plnenia uznesení
nebolo predmetom
rokovania MiZ.
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 196/2016 30.08.2016

UMZ 197/2016 22.09.2016

UMZ 198/2016 22.09.2016

UMZ 199/2016 22.09.2016

UMZ 200/2016 22.09.2016

UMZ 201/2016 22.09.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

neurčený
Mária
Jajcajová
odd. kultúry a
soc. vecí
Bratislava
8.9.2016

Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia Svébska
Úloha stále trvá, rieši
sa zápis GP do
katastra nehnuteľností,
ktorý by umožnil
následné odovzdanie
miestnej komunikácie
do vlastníctva hl.
mesta a do správy
MČ, ako aj následný
bezplatný prevod
verejného osvetlenia.
Žiadosť o zápis GP
bola podaná v auguste
r. 2014, v októbri roku
2014 úrad katastra
prerušil konanie a
žiadal o doplnenie
podkladov, najmä
doloženie stanoviska
pozemkového a
lesného odboru
okresného úradu k
odňatiu pozemkov z
poľnohospodárskeho a
lesného fondu. MĆ o
takéto stanovisko v

Regenerácia sídla vrátane
výstavby trhoviska a
neoprávnených výdavkov,
doplňujúcich častí a
novovzniknutých prác projektu
Servus Pontis vo výške
163.507,40 € na 10 rokov (120
mesiacov).
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ
Bratislava – Rusovce na rok 2016
podľa priloženej tabuľkovej prílohy
s celkovými príjmami 2 205 370,EUR, s bežnými príjmami 1 812
360,- EUR, s kapitálovými
príjmami 393 010,- EUR ( z toho
263 310,- EUR ako finančné
operácie) a s celkovými výdavkami
2 205 370,- EUR, s bežnými
výdavkami 1 807 070,- EUR, s
kapitálovými výdavkami 398 300,EUR ( z toho 72 270,- EUR ako
finančné operácie) . Schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 5
290,- EUR je krytý bežnými
príjmami
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 31.8.2016
Podpísal: Dušan Antoš
Starosta v.r.
Starosta
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 22.9.2016 a
informatívny materiál o výsledkoch
VOS na prenájom nebytových
priestorov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie MČ Bratislava-Rusovce
č. 5/2016 o miestnom referende s
účinnosťou od 15. októbra 2016
Miestne zastupiteľstvo
a/ ruší všeobecne záväzné
nariadenie MČ Bratislava-Rusovce
č. 7/2009 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce
b/ schvaľuje všeobecne záväzné
nariadenie MČ Bratislava-Rusovce
č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce s
účinnosťou od 15. októbra 2016
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o
čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k
30.06.2016
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Plnenie
rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce
na rok 2016 k 30.6.2016 a
monitorovaciu správu
programového rozpočtu na rok
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 202/2016 22.09.2016

UMZ 203/2016 22.09.2016

UMZ 204/2016 22.09.2016

UMZ 205/2016 22.09.2016

UMZ 206/2016 22.09.2016

Znenie uznesenia

2016 k 30.6.2016 bez
pripomienok.
Miestne zastupiteľstvo
neschvaľuje finančný príspevok na
rok 2016 pre Rímskokatolícku
cirkev - Farnosť Bratislava Rusovce, Gerulatská 63,
Bratislava vo výške 15.000,-€ na
opravy farského kostola a farských
objektov.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie a potvrdzuje
výsledok ukončenej verejnej
obchodnej súťaže na predaj
pozemku registra C KN par. č.
628/3 – záhrada, vo výmere 867
m2, k. ú. Rusovce pre Contark, s.
r. o., Jamnického 2, 841 05
Bratislava.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predaj rodinného domu,
postaveného na pozemku reg. C –
KN, parc. č. 1088/2, súpisné číslo
16, k. ú. Rusovce, terajším
nájomníkom Anne Kremnickej,
rodenej Tejedyovej a Gustávovi
Kremnickému, rodenému
Kremnickému, obidvaja trvalým
bydliskom na Balkánskej ul. č. 16,
851 10 Bratislava, za cenu
stanovenú súdnoznaleckým
posudkom číslo 170/2015 vo
výške 23 300.- €, bez zastaveného
a priľahlého pozemku, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade
so zákonom číslo 138/1991 Zb., s
podmienkou úhrady nákladov za
vyhotovenie znaleckého posudku
číslo 170/2015 vo výške 280,- €
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predaj pozemku registra
C KN par č. 773/2 – záhrada, vo
výmere 363 m2, katastrálne
územie Rusovce, terajším
nájomcom Mariánovi Várošovi s
manželkou Andreou Várošovou, r.
Fričovou, obidvaja trvalým
bydliskom na Kovácsovej ul. č. 41,
851 10 Bratislava, minimálne za
cenu stanovenú súdnoznaleckým
posudkom číslo 118/2016 vo
výške 27 300.- €., ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade
so zákonom číslo 138/1991 Zb., s
podmienkou úhrady nákladov za
vyhotovenie znaleckého posudku
číslo 118/2016 vo výške 170,- €.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti
nebytového priestoru – plechový
sklad (garáž) o výmere 6 m2,
nachádzajúci sa v tesnej blízkosti
administratívnej budovy na

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
stanovenom termíne
požiadala. Časť
pozemkov bolo
potrebné vyňať z
lesných pozemkov a
časť z ornej pôdy.
Okresný úrad
následne žiadal
doplniť
územnoplánovaciu
informáciu, stanovisko
odboru životného
prostredia, súhlas
vlastníka pozemkov s
vyňatím a znalecký
posudok na výpočet
náhrady straty mimo
produkčných funkcií
lesa. Keďže tieto
doklady sa v
stanovenej lehote
nepodarilo sústrediť,
konanie bolo v máji
2015 zastavené a
záležitosť je potrebné
riešiť v novom konaní,
v rámci ktorého budú
potrebné aj ďalšie
podklady, napr. pre
vyňatie z pôdneho
fondu (ornej pôdy)
vyjadrenie
Hydromeliorácií š.p.,
bilanciu skrývky
humusového
horizontu, súhlas s
výpočtom odvodu pre
celý rozsah odňatia.
Zdĺhavosť
riešenia je daná
zložitosťou celého
administratívneho
procesu (tu uvádzame
iba najdôležitejšie
fakty), rozdelením
kompetencií medzi
hlavné mesto SR a
mestské časti (v
skutočnosti tu MČ plní
„podpornú“ úlohu pre
hl. mesto, ktoré
nakoniec bude
vlastníkom pozemkov
a miestnej
komunikácie aj
verejného osvetlenia)
a napokon aj
zložitosťou vzťahov
všetkých
zainteresovaných
(fyzické a právnické
osoby, prvopočiatočné
umiestnenie
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 207/2016 22.09.2016

UMZ 208/2016 22.09.2016

Znenie uznesenia

Balkánskej ul. č. 102, na pozemku
parc.č. 146, ostatná plocha, k. ú.
Rusovce, spoločnosti Slovenská
pošta, a. s., Partizánska cesta č.
9, 975 99 Banská Bystrica, za
cenu 10,- €/ročne za celú plochu
nájmu, za účelom uskladnenia
bicyklov zamestnancov Slovenskej
pošty, a. s. Nájomný vzťah sa
uzatvára na dobu neurčitú so
začiatkom od 1.10.2016. Nájom je
uzavretý ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie daru od Jozefa
Müllera – pozemkov registra C KN
slúžiacich ako prístupové cesty v
lokalite „Colnícka ulica“ v podiele
1/96 k celku par. č. 390/41 –
ostatná plocha s výmerou 248 m2,
par. č. 390/113 – ostatná plocha s
výmerou 331 m2, par. č. 390/160
– ostatná plocha s výmerou 360
m2, par. č. 390/201 – ostatná
plocha s výmerou 202 m2,
evidované v liste vlastníctva číslo
1043, katastrálne územie Rusovce
a pozemku registra C KN par. č.
390/74 – ostatná plocha s
výmerou 271 m2 evidovaný v liste
vlastníctva číslo 2095, katastrálne
územie Rusovce v podiele 1/96 k
celku.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ prijatie daru od Františka Falbu
ml. podiel ½ k celku a Kataríny
Falbovej, rod. Falbovej, podiel ½
k celku – pozemku registra C
KN par. č. 390/350 – záhrada s
výmerou 10 m2. Predmetný
pozemok bol geometrickým
plánom č. 45/2016, úradne
overeným pod podacím číslom
1475/2016, odčlenený od
pozemku par. číslo 390/77 –
záhrada vo výmere 228 m2,
evidovaný v liste vlastníctva č.
970, katastrálne územie Rusovce.
Predmetom daru sú aj pozemky
slúžiace ako prístupová cesta a to
v podiele 1/192 k celku od
Františka Falbu ml. a Kataríny
Falbovej. Sú to pozemky registra
C KN par. č. 390/41 – ostatná
plocha s výmerou 248 m2, par. č.
390/113 – ostatná plocha s
výmerou 331 m2, par. č. 390/160
– ostatná plocha s výmerou 360
m2, par. č. 390/201 – ostatná

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
technických sietí na
súkromných
majetkoch, záležitosti,
ktoré mali byť
„vyčistené“ už pri
výstavbe a pod.)
-úloha trvá

Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15 cca
42,5 m2, k.ú. Rusovce
a zriadenie vecného
bremena pre
Západoslovenská
distribučná, a.s. v
zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o
majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Západoslove
nská distribučná už
požiadala o vydanie
príslušných povolení,
ale MZ ešte bude
musieť schváliť predaj
pozemku. Bude treba
vyhotoviť geometrický
plán a znalecký
posudok.
Stavebné
povolenie bolo vydané
10/2015. V Zmluve o
budúcej zmluve je
dané v podmienkach,
že najskôr o 6
mesiacov od
nadobudnutia
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia sa
podpíše kúpna –
predajná zmluva a
zmluva o zriadení
vecného bremena.
ZD, a. s. však
do teraz nezačala
stavať.
-Úloha trvá

Uznesenia zo
7.4.2016
Uzn. č. 152 vybudovanie detského
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

plocha s výmerou 202 m2,
evidované v liste vlastníctva číslo
1043, katastrálne územie
Rusovce.

UMZ 209/2016 22.09.2016

b/ prijatie daru od Jána Falbu st. s
manželkou Vierou, r. Žiklovou –
pozemok registra C KN par. číslo
390/74 – ostatná plocha s
výmerou 271 m2 v podiele 1/96 k
celku, evidovaný v liste vlastníctva
číslo 2095, katastrálne územie
Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)
prijatie daru od Mgr.
Tomislava Čániho s manželkou
Zuzanou, r. Hozmanovou –
pozemok registra C KN par. č.
390/315 – záhrada s výmerou 60
m2 v podiele 1/1 k celku,
evidovaný v liste vlastníctva číslo
1028 a pozemkov registra C KN
par. č. 390/41 – ostatná plocha s
výmerou 248 m2, par. č. 390/113
– ostatná plocha s výmerou 331
m2, par. č. 390/160 – ostatná
plocha s výmerou 360 m2, par. č.
390/201 – ostatná plocha s
výmerou 202 m2 v podiele 1/48 k
celku (2/96), evidované v liste
vlastníctva číslo 1043, katastrálne
územie Rusovce, slúžiace ako
prístupová cesta k pozemku par.
č. 390/315.
b)
prijatie daru od Štefana
Vöröša s manželkou Janou, r.
Kováčovou – pozemku registra C
KN par. číslo 390/74 – ostatná
plocha s výmerou 271 m2 v
podiele 1/96 k celku, evidovaný v
liste vlastníctva číslo 2095,
katastrálne územie Rusovce,
slúžiaci ako prístupová cesta k
pozemku par. č. 390/315.

UMZ 210/2016 22.09.2016

c)
prijatie daru od Viktora
Kiralyho s manželkou Ľubicou, r.
Hruškovou – pozemku registra C
KN par. číslo 390/74 – ostatná
plocha s výmerou 271 m2 v
podiele 1/96 k celku, evidovaný v
liste vlastníctva číslo 2095,
katastrálne územie Rusovce,
slúžiaci ako prístupová cesta k
pozemku par. č. 390/315.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie prenájmu
nebytových priestorov, a to
miestnosti č. 4 v administratívnej
budove na Balkánskej 102, 851 10

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
ihriska – firma Danair,
s.r.o.
V závislosti od
komunikácie so spol.
DANAIR, s.r.o., resp.
dodania potrebných
podkladov bude
otázka predmetom
rokovania MZ v
samostatnom bode
buď na rokovaní
22.9.2016 alebo na
nasledujúcom
rokovaní MZ.
– úloha trvá

Uznesenia z
28.6.2016
Uzn. č. 178 –
mimosúdne
vyrovnanie A.
Pupáková
Dohodu o
mimosúdnom
vyrovnaní bola
podpísaná dňa
17.2016 a 26.7.2016 a
nedoplatok z nej
vyplývajúci vo výške
709,89 € bol uhradený
na účet MČ.
-Úloha splnená
Uzn. č. 180 – odpredaj
pozemku A.
Repáčiková
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená, suma
zaplatená, odoslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uzn. č. 181 – odpredaj
pozemku Marian a
Mária Svobodoví
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená, suma
zaplatená, odoslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uzn. č. 183 – zvýšenie
nájmu MM Denti
Zmluva bola
vypracovaná a
zaslaná na podpis.
-Úloha trvá
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 211/2016 22.09.2016

UMZ 212/2016 22.09.2016

UMZ 213/2016 22.09.2016

Znenie uznesenia

Bratislava, v celkovej výmere 11
m2 a podiel na spoločných
priestoroch vo výmere 8,56 m2
spoločnosti GOLD4EVER s.r.o.,
Bzovícka 3177/12, 851 07
Bratislava, zastúpenej Martinom
Spasovskim, za cenu nájmu 49,80
€/m2/rok, na účel – obchodná
kancelária, na dobu 2 rokov, so
začiatkom od 1.10.2016 ako
prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie prenájmu
časti pozemku registra „C“, parc.
č. 965/1, zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 18 m2, k. ú.
Rusovce, za účelom predaja
ovocia a zeleniny v predajnom
stánku, za cenu 49,80 € /m2/rok,
Františkovi Hegedüsovi,
Blagoevova 18, 851 01 Bratislava,
IČO 45299013, na obdobie od
1.10.2016 do 30.9.2017 ako
prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, nakoľko
prenajatie predmetného priestoru
by prostredníctvom verejnej
obchodnej súťaže bolo
neefektívne
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ predĺženie prenájmu
nebytových priestorov, miestnosti
č. 1 a č. 2 v administratívnej
budove na Balkánskej 102, 851 10
Bratislava, v celkovej výmere
37,44 m2 a podiel na spoločných
priestoroch vo výmere 17,12 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, na účel kancelárske priestory, na dobu 1
roka, so začiatkom od 1.10.2016
ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a
doplnkov
b/ okamžité vypovedanie nájomnej
zmluvy v prípade, ak si REAL –
TIP, s.r.o. nebude počas 1-ročnej
doby nájmu plniť svoje záväzky,
týkajúce sa platieb za nájom a
služby vždy do 15. dňa v mesiaci
Miestne zastupiteľstvo
A/ ruší ku dňu 22.9.2016 rokovací

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Uzn. č. 184 – zvýšenie
nájmu MUDr.
Krempaská
Zmluva bola
vypracovaná a
zaslaná na podpis.
-Úloha trvá
Uzn. č. 185 –
predĺženie nájmu
Marián a Andrea
Várošoví
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená.
-Úloha splnená
Uzn. č. 186 – prijatie
daru od J. Horváth ml.
Zmluva podpísaná a
zverejnená, zaslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uznesenia z
30.8.2016
Uzn. č. 194 – kúpa
pozemku od CRA (za
1,-€)
Zmluva pripravená a
zaslaná na podpis
spol. CRA.
-Úloha trvá
Uzn. č. 195/2016 –
rozloženie splácania
úveru
MČ BratislavaRusovce rokovala so
súčasnou bankou
VÚB, a.s. o
možnostiach
výhodnejších
úverových podmienok
a zároveň požiadala o
indikatívne ponuky
ďalšie banky. Boli
doručené ponuky
Tatrabanky, a.s. a
Československej
obchodnej banky, a.s.
Ponuka VÚB, a.s., je
najvýhodnejšia z
hľadiska úrokovej
marže (a tým aj
úrokovej sadzby), z
hľadiska podmienok
predčasného splatenia
úveru, podmienok
vedenia úverového
účtu a aj podmienok
presmerovania
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

poriadok miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce, schválený
uznesením č. 440 zo dňa
24.6.2010

UMZ 214/2016 22.09.2016

UMZ 215/2016 22.09.2016

UMZ 216/2016 22.09.2016

UMZ 217/2016 22.09.2016

B/ schvaľuje rokovací poriadok
miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Rusovce s
účinnosťou od 23.9.2016
Miestne zastupiteľstvo
ruší k 31.10.2016 uznesenie MZ č.
127 zo dňa 8.12.2011, ktorým bol
schválený organizačný poriadok
miestneho úradu s účinnosťou od
1.1.2012
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie finančného
príspevku vo výške 14,-€ pri
príležitosti vianočného posedenia
v roku 2016, každému dôchodcovi
s trvalým pobytom v Rusovciach
vo veku nad 70 rokov vrátane;
pričom spôsob vyplácania sa bude
riadiť uzn. č. 121 zo dňa 10. 11.
2011
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zástupcov zriaďovateľa
v Rade školy Základnej školy s
materskou školou, Vývojová 228,
Bratislava-Rusovce od 11.10.2016
v zložení: Radovan Jenčík,
Veronika Vandrášeková, František
Lošonský, Lucia Tuleková –
Henčelová.
Miestne zastupiteľstvo
1. berie na vedomie
Správu z následnej finančnej
kontroly z výkonu kontroly
dodržiavania všeobecne
záväzných predpisov s dôrazom
na hospodárnosť, efektívnosť a
účelovosť vynakladania verejných
finančných prostriedkov a
transparentnosť procesov
verejného obstarávania tovarov,
prác a služieb počas rozpočtových
rokov 2014 a 2015, v Základnej
škole s materskou školou ul.
Vývojová 228, v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti
Bratislava- Rusovce
2. odporúča starostovi mestskej
časti
uložiť riaditeľovi ZŚ s MŠ Vývojová
228, pri procesoch verejného
obstarávania realizovať návrh
opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov vyplývajúcich z
prerokovanej Správy
3. žiada kontrolóra mestskej časti
zaradiť kontrolu plnenia prijatých
opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov do Plánu kontrolnej

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
platobného styku.
Druhá najvýhodnejšia
je ponuka
Československej
obchodnej banky, a.s
a tretia najvýhodnejšia
je ponuka Tatrabanky,
a.s. Vzhľadom na
uvedené pristúpi MČ
Bratislava-Rusovce k
podpisu dodatku
zmluvy o úvere s VÚB,
a.s.
-Úloha splnená
Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia Svébska
Úloha stále trvá, rieši
sa zápis GP do
katastra nehnuteľností,
ktorý by umožnil
následné odovzdanie
miestnej komunikácie
do vlastníctva hl.
mesta a do správy
MČ, ako aj následný
bezplatný prevod
verejného osvetlenia.
Žiadosť o zápis GP
bola podaná v auguste
r. 2014, v októbri roku
2014 úrad katastra
prerušil konanie a
žiadal o doplnenie
podkladov, najmä
doloženie stanoviska
pozemkového a
lesného odboru
okresného úradu k
odňatiu pozemkov z
poľnohospodárskeho a
lesného fondu. MĆ o
takéto stanovisko v
stanovenom termíne
požiadala. Časť
pozemkov bolo
potrebné vyňať z
lesných pozemkov a
časť z ornej pôdy.
Okresný úrad
následne žiadal
doplniť
územnoplánovaciu
informáciu, stanovisko
odboru životného
prostredia, súhlas
vlastníka pozemkov s
vyňatím a znalecký
posudok na výpočet
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 218/2016 22.09.2016

UMZ 219/2016 22.09.2016

Znenie uznesenia

činnosti miestneho kontrolóra na I.
polrok 2017
Miestne zastupiteľstvo
a)
ruší uznesenie č. 152 zo
dňa 7.4.2016
b)
schvaľuje uzatvorenie
zmluvy o budúcej darovacej
zmluve medzi MČ BratislavaRusovce a firmou DANAIR, s. r. o.,
Mickiewiczova 9, 811 07
Bratislava, na pozemok registra C
KN par. číslo 1224/146 – ostatná
plocha vo výmere 1247 m2, číslo
listu vlastníctva 2245, katastrálne
územie Rusovce a detského
ihriska vybudovaného na pozemku
par. číslo 1224/146 firmou
DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9,
811 07 Bratislava,
pozostávajúceho najmä z
oplotenia ihriska, pieskoviska,
šmykľaviek, detských preliezačiek,
lavičiek a detských hojdačiek
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ návrh na zmenu Štatútu hl.
mesta SR Bratislavy vo veci
správy miestneho poplatku za
rozvoj, na základe ktorého sa
Štatút hlavného mesta SR
Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až
č. 11 mení a dopĺňa takto:
1.
V Čl. 18 ods. 4 písm. p)
sa za slová „osobitného
predpisu8)“ dopĺňajú slová „a
rozhodovať o zavedení a zrušení
miestneho poplatku za rozvoj,
určovať náležitosti miestneho
poplatku za rozvoj podľa
osobitného predpisu,8a)“
2.
V nadpise Čl. 57 sa za
slová „daní a“ dopĺňa slovo
„miestnych“.
3.
V Čl. 57 ods. 1 znie:
„(1) Mestská časť podľa
osobitných predpisov114a)
vykonáva správu a rozhoduje vo
veciach
a)
miestnych daní
1.
za psa,
2.
za užívanie verejného
priestranstva, ktoré je v správe
mestskej časti,
3.
za predajné automaty,
4.
za nevýherné hracie
prístroje,
5.
za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej
časti mesta a

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
náhrady straty mimo
produkčných funkcií
lesa. Keďže tieto
doklady sa v
stanovenej lehote
nepodarilo sústrediť,
konanie bolo v máji
2015 zastavené a
záležitosť je potrebné
riešiť v novom konaní,
v rámci ktorého budú
potrebné aj ďalšie
podklady, napr. pre
vyňatie z pôdneho
fondu (ornej pôdy)
vyjadrenie
Hydromeliorácií š.p.,
bilanciu skrývky
humusového
horizontu, súhlas s
výpočtom odvodu pre
celý rozsah odňatia.
Zdĺhavosť
riešenia je daná
zložitosťou celého
administratívneho
procesu (tu uvádzame
iba najdôležitejšie
fakty), rozdelením
kompetencií medzi
hlavné mesto SR a
mestské časti (v
skutočnosti tu MČ plní
„podpornú“ úlohu pre
hl. mesto, ktoré
nakoniec bude
vlastníkom pozemkov
a miestnej
komunikácie aj
verejného osvetlenia)
a napokon aj
zložitosťou vzťahov
všetkých
zainteresovaných
(fyzické a právnické
osoby, prvopočiatočné
umiestnenie
technických sietí na
súkromných
majetkoch, záležitosti,
ktoré mali byť
„vyčistené“ už pri
výstavbe a pod.)
-úloha trvá

Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15 cca
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

b)
miestneho poplatku za
rozvoj.“
4.
V Čl. 89 písm. a) sa slová
„podľa osobitného predpisu,8)“
nahrádzajú slovami „a miestneho
poplatku za rozvoj podľa
osobitných predpisov,114a)“
5.
V Čl. 91 ods. 1 sa vkladá
nové písmeno c) v znení:
„c)
z výnosu miestneho
poplatku za rozvoj sa rozdelia
medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere
32 % pre rozpočet Bratislavy a 68
% pre rozpočty mestských častí,“
Doterajšie písmená c) až g)
sa označujú ako písmená d) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a
znie:
„8a) Zákon č. 447/2015 Z. z. o
miestnom poplatku za rozvoj a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu
114a znie:
„114a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 447/2015 Z. z. o
miestnom poplatku za rozvoj a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov.“
súhlasí so
b/ zavedením miestneho poplatku
za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Rusovce v zmysle
zákona č. 447/2015 Z. z. o
miestnom poplatku za rozvoj a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 23.9.2016
Podpísal: Dušan Antoš
Starosta v.r.

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
42,5 m2, k.ú. Rusovce
a zriadenie vecného
bremena pre
Západoslovenská
distribučná, a.s. v
zmysle zákona
č.138/1991 Zb. o
majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Západoslove
nská distribučná už
požiadala o vydanie
príslušných povolení,
ale MZ ešte bude
musieť schváliť predaj
pozemku. Bude treba
vyhotoviť geometrický
plán a znalecký
posudok.
Stavebné
povolenie bolo vydané
10/2015. V Zmluve o
budúcej zmluve je
dané v podmienkach,
že najskôr o 6
mesiacov od
nadobudnutia
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia sa
podpíše kúpna –
predajná zmluva a
zmluva o zriadení
vecného bremena.
ZD, a. s. však
do teraz nezačala
stavať.
-Úloha trvá

Uznesenia zo
7.4.2016
Uzn. č. 152 vybudovanie detského
ihriska – firma Danair,
s.r.o.
V závislosti od
komunikácie so spol.
DANAIR, s.r.o., resp.
dodania potrebných
podkladov bude
otázka predmetom
rokovania MZ v
samostatnom bode
buď na rokovaní
22.9.2016 alebo na
nasledujúcom
rokovaní MZ.
– úloha trvá
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Uznesenia z
28.6.2016
Uzn. č. 178 –
mimosúdne
vyrovnanie A.
Pupáková
Dohodu o
mimosúdnom
vyrovnaní bola
podpísaná dňa
17.2016 a 26.7.2016 a
nedoplatok z nej
vyplývajúci vo výške
709,89 € bol uhradený
na účet MČ.
-Úloha splnená
Uzn. č. 180 –
odpredaj pozemku A.
Repáčiková
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená, suma
zaplatená, odoslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uzn. č. 181 – odpredaj
pozemku Marian a
Mária Svobodoví
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená, suma
zaplatená, odoslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uzn. č. 183 – zvýšenie
nájmu MM Denti
Zmluva bola
vypracovaná a
zaslaná na podpis.
- Úloha trvá
Uzn. č. 184 – zvýšenie
nájmu MUDr.
Krempaská
Zmluva bola
vypracovaná a
zaslaná na podpis.
-Úloha trvá
Uzn. č. 185 –
predĺženie nájmu
Marián a Andrea
Várošoví
Zmluva bola
podpísaná a
zverejnená.
-Úloha splnená
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Uzn. č. 186 – prijatie
daru od J. Horváth ml.
Zmluva podpísaná a
zverejnená, zaslané
na zavkladovanie do
katastra.
-Úloha splnená
Uznesenia z
30.8.2016
Uzn. č. 194 – kúpa
pozemku od CRA (za
1,-€)
Zmluva pripravená a
zaslaná na podpis
spol. CRA.
-Úloha trvá
Uzn. č. 195/2016 –
rozloženie splácania
úveru
MČ BratislavaRusovce rokovala so
súčasnou bankou
VÚB, a.s. o
možnostiach
výhodnejších
úverových podmienok
a zároveň požiadala o
indikatívne ponuky
ďalšie banky. Boli
doručené ponuky
Tatrabanky, a.s. a
Československej
obchodnej banky, a.s.
Ponuka VÚB, a.s., je
najvýhodnejšia z
hľadiska úrokovej
marže (a tým aj
úrokovej sadzby), z
hľadiska podmienok
predčasného splatenia
úveru, podmienok
vedenia úverového
účtu a aj podmienok
presmerovania
platobného styku.
Druhá najvýhodnejšia
je ponuka
Československej
obchodnej banky, a.s
a tretia najvýhodnejšia
je ponuka Tatrabanky,
a.s. Vzhľadom na
uvedené pristúpi MČ
Bratislava-Rusovce k
podpisu dodatku
zmluvy o úvere s VÚB,
a.s.
-Úloha splnená
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 220/2016 10.11.2016

UMZ 221/2016 10.11.2016

UMZ 222/2016 10.11.2016

UMZ 223/2016 10.11.2016

UMZ 224/2016 10.11.2016

UMZ 225/2016 10.11.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Starosta,
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 10. novembru a
informatívnych materiálov
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu príjmov a výdavkov v
Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 BratislavaRusovce k 30.06.2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh
úpravy rozpočtu č. 2 ZŠ s MŠ
Vývojová 228 Bratislava –
Rusovce na rok 2016
Miestne zastupiteľstvo
A.
Schvaľuje zmenu
rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce
na rok 2016 podľa priloženej
tabuľkovej prílohy s celkovými
príjmami 2 235 570,- EUR, s
bežnými príjmami 1 842 560,EUR, s kapitálovými príjmami 393
010,- EUR ( z toho 263 310,- EUR
ako finančné operácie) a s
celkovými výdavkami 2 235 570,EUR, s bežnými výdavkami 1 837
270,- EUR, s kapitálovými
výdavkami 398 300,- EUR ( z toho
72 270,- EUR ako finančné
operácie) . Schodok kapitálového
rozpočtu vo výške 5 290,- EUR je
krytý bežnými príjmami.
B.
Schvaľuje vyplatenie
zvyšnej časti transferu MČ
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova
17, 852 12 Bratislava ako vrátenie
vynaložených financií MČ
Bratislava – Petržalka v rámci
projektu Servus Pontis vo výške
22.553,- EUR v zmysle uznesenia
č.110/2015.
Miestne zastupiteľstvo
A/ schvaľuje Plán hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja
mestskej časti Bratislava -Rusovce
2015 – 2024
B/ žiada starostu aby zabezpečil
zapracovanie pripomienok
rozhodnutia Okresného úradu
Bratislava č. OU-BA-OSZP32016/085949/V-SEA zo dňa
7.11.2016
Miestne zastupiteľstvo
a)
schvaľuje
vypovedanie dohody o vytvorení
spoločného školského obvodu s
mestskou časťou BratislavaČunovo, s účinnosťou k
31.12.2016

Termín
plnenia
neurčený
Mária
Jajcajová
odd. kultúry a
soc. vecí
18.10.2016

Vyhodnotenie
plnenia
Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia Svébska
Úloha stále trvá, rieši
sa zápis GP do
katastra nehnuteľností,
ktorý by umožnil
následné odovzdanie
miestnej komunikácie
do vlastníctva hl.
mesta a do správy
MČ, ako aj následný
bezplatný prevod
verejného osvetlenia.
Žiadosť o zápis GP
bola podaná v auguste
r. 2014, v októbri roku
2014 úrad katastra
prerušil konanie
a žiadal o doplnenie
podkladov, najmä
doloženie stanoviska
pozemkového
a lesného odboru
okresného úradu
k odňatiu pozemkov
z poľnohospodárskeho
a lesného fondu. MĆ
o takéto stanovisko
v stanovenom termíne
požiadala. Časť
pozemkov bolo
potrebné vyňať
z lesných pozemkov
a časť z ornej pôdy.
Okresný úrad
následne žiadal
doplniť územnoplánov
aciu informáciu,
stanovisko odboru
životného prostredia,
súhlas vlastníka
pozemkov s vyňatím
a znalecký posudok na
výpočet náhrady straty
mimo produkčných
funkcií lesa. Keďže
tieto doklady sa
v stanovenej lehote
nepodarilo sústrediť,
konanie bolo v máji
2015 zastavené
a záležitosť je
potrebné riešiť
v novom konaní,
v rámci ktorého budú
potrebné aj ďalšie
podklady, napr. pre
vyňatie z pôdneho
fondu (ornej pôdy)
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

b)
berie na vedomie
že žiaci ZŠ s MŠ Vývojová 228,
851 10 Bratislava-Rusovce s
trvalým pobytom v MČ BratislavaČunovo, ktorí boli prijatí najneskôr
v školskom roku 2016/2017,
ukončia povinnú školskú
dochádzku v ZŠ s MŠ Vývojová
228, Bratislava-Rusovce

UMZ 226/2016 10.11.2016

c)
žiada starostu,
aby predložil na rokovanie MZ
návrh nového VZN o určení
školského obvodu ZŠ s MŠ
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
tak, aby nadobudlo účinnosť od
1.1.2017
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie daru od Juraja
Csaplára – pozemkov registra C
KN par. č. 390/285 – záhrada s
výmerou 8 m2, par. č. 390/286 –
zastavaná plocha s výmerou 1 m2,
par. č. 390/352 – záhrada s
výmerou 2 m2 v podiele 1/1 k
celku a pozemkov registra C KN
par. č. 390/41 – ostatná plocha s
výmerou 248 m2, par. č. 390/113
– ostatná plocha s výmerou 331
m2, par. č. 390/160 – ostatná
plocha s výmerou 360 m2, par. č.
390/201 – ostatná plocha s
výmerou 202 m2 v podiele 3/192 k
celku, zapísané v liste vlastníctva
číslo 1043 a par. č. 390/74 –
ostatná plocha s výmerou 271 m2
v podiele 1/192 k celku, zapísaná
v liste vlastníctva číslo 2095,
katastrálne územie Rusovce
slúžiace ako prístupová cesta k
pozemkom par. číslo 390/285,
390/286 a 390/352

UMZ 227/2016 10.11.2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prijatie daru od Dušana
Kasanického s manželkou Danou
Kasanickou – pozemok registra
C KN par. č. 390/347 – záhrada s
výmerou 10 m2 v podiele 1/1 k
celku a pozemkov registra C KN
par. č. 390/41 – ostatná plocha s
výmerou 248 m2, par. č. 390/113
– ostatná plocha s výmerou 331
m2, par. č. 390/160 – ostatná
plocha s výmerou 360 m2, par. č.
390/201 – ostatná plocha s
výmerou 202 m2 v podiele 1/96 k
celku, evidované v liste vlastníctva
číslo 1043, katastrálne územie
Rusovce, a pozemku registra C
KN par. registra C KN par. číslo
390/74 – ostatná plocha s
výmerou 271 m2 v podiele 1/96 k

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
vyjadrenie
Hydromeliorácií š.p.,
bilanciu skrývky
humusového
horizontu, súhlas
s výpočtom odvodu
pre celý rozsah
odňatia.
Zdĺhavosť
riešenia je daná
zložitosťou celého
administratívneho
procesu (tu uvádzame
iba najdôležitejšie
fakty), rozdelením
kompetencií medzi
hlavné mesto SR
a mestské časti (v
skutočnosti tu MČ plní
„podpornú“ úlohu pre
hl. mesto, ktoré
nakoniec bude
vlastníkom pozemkov
a miestnej
komunikácie aj
verejného osvetlenia)
a napokon aj
zložitosťou vzťahov
všetkých
zainteresovaných
(fyzické a právnické
osoby, prvopočiatočné
umiestnenie
technických sietí na
súkromných
majetkoch, záležitosti,
ktoré mali byť
„vyčistené“ už pri
výstavbe a pod.)
MČ zaslala na
magistrát 23.9.2016
žiadosť o vyjadrenie
so zmenou druhu
pozemku. Odpoveď
ešte neprišla
úloha
trvá

Uznesenia z 23. 6.
2015
Uzn. č. 70 Predbežný súhlas na
odpredaj časti
pozemku registra CKN parc.č. 615/15
cca 42,5 m2, k.ú.
Rusovce a zriadenie
vecného bremena
pre
Západoslovenská
distribučná, a.s.
v zmysle zákona
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 228/2016 10.11.2016

Znenie uznesenia

celku, evidovaný v liste vlastníctva
číslo 2095, katastrálne územie
Rusovce, slúžiace ako prístupová
cesta k pozemkom par. č. 390/98
a 390/99
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)
odpredaj pozemku
registra C KN par. č. 615/64 vo
výmere 43 m2 – zastavaná
plocha, k. ú. Rusovce
Západoslovenskej distribučnej, a.
s. za cenu stanovenú znaleckým
posudkom číslo 77/2016,
vyhotovený Ing. Miroslavom
Velkom ku dňu 01.10.2016 vo
výške 119,62 €/m2, čo činí za
pozemok o výmere 43 m2 spolu
sumu 5 143,66 €

UMZ 229/2016 10.11.2016

UMZ 230/2016 10.11.2016

b)
zriadenie vecných
bremien pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s, za jednorazovú
odplatu vo výške 26,27,- € za 1
m2 výmery zameraných vecných
bremien vymedzených
geometrickým plánom č. 272/2016
zo dňa 2.9.2016. Jednorazová
odplata za vecné bremená
vymedzené geometrickým plánom
o výmere 25 m2 na pozemku
registra C KN par. č. 615/15 vo
výške 656,68 € bola stanovená
znaleckým posudkom č. 77/2016,
vypracovaným ku dňu 01.10.2016
Ing. Miroslavom Velkom.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje kúpu pozemku registra
C KN par. číslo 1189/29 –
zastavaná plocha vo výmere 7 m2,
par. číslo 1189/30 – zastavaná
plocha vo výmere 4 m2, par. číslo
1190/8 – zastavaná plocha vo
výmere 10 m2 a par. číslo 1190/9
– zastavaná plocha vo výmere 19
m2, evidované v liste vlastníctva
číslo 1063, vlastníčka Agneša
Maršovská, katastrálne územie
Rusovce, do vlastníctva mestskej
časti Bratislava-Rusovce, za cenu
4,82 €/m2, stanovenú znaleckým
posudkom číslo 140/2016,
vyhotoveným znalcom Ing.
Viliamom Antalom ku dňu
10.08.2016, v celkovej cena
pozemkov spolu v sume 192,80 €.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a)
uzatvorenie nájomných
zmlúv na pozemky v areáli
Základnej školy s materskou
školou, Vývojová 228, Bratislava-

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
č.138/1991 Zb.
o majetku obcí §9a,
ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný
osobitného zreteľa
Západoslovensk
á distribučná už
požiadala
o vydanie
príslušných
povolení, ale MZ
ešte bude
musieť schváliť
predaj pozemku.
Bude treba
vyhotoviť
geometrický
plán a znalecký
posudok.
Stavebné
povolenie bolo
vydané 10/2015.
V Zmluve
o budúcej
zmluve je dané
v podmienkach,
že najskôr o 6
mesiacov od
nadobudnutia
právoplatnosti
kolaudačného
rozhodnutia sa
podpíše kúpna –
predajná zmluva
a zmluva
o zriadení
vecného
bremena.
ZD, a. s. však
do teraz
nezačala stavať.
Predložené na
rokovanie MZ
10.11.2016
Úloha splnená

Uznesenia zo
7.4.2016
Uzn. č. 152 vybudovanie detského
ihriska – firma Danair,
s.r.o.
V závislosti od
komunikácie so spol.
DANAIR, s.r.o., resp.
dodania potrebných
podkladov bude
otázka predmetom
rokovania MZ
v samostatnom bode
buď na rokovaní
22.9.2016 alebo na
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 231/2016 10.11.2016

Znenie uznesenia

Rusovce so súčasnými vlastníkmi
pozemkov, do doby usporiadania
vlastníckych vzťahov, za účelom
zachovania súčasného využitia
týchto pozemkov pre Základnú
školu s materskou školou, za cenu
najviac 0,33 €/m2/rok.
b)
ruší uznesenie číslo 99
zo dňa 18.10.2007
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájomnej
zmluvy číslo 18160095/2012 zo
dňa 30.12.2011 na pozemky
registra C KN v zriadených
záhradkárskych osadách s
celkovou výmerou 10 531 m2
podľa nasledujúceho členenia :
Za kláštorom – 16 záhrad
spolu s postavenými rekreačnými
chatami a prístupovou cestou v
celkovej výmere 4360 m2, z toho
3662 m2 tvoria záhrady a 698 m2
zastavaná plocha označené
parcelnými číslami registra C KN
1180/1, 1180/4, 1180/64, 1180/65,
1180/69, 1180/70, 1180/71,
1180/72, 1180/73, 1180/74 a
1180/76.
Za glóbusom – 17 záhrad
spolu s rekreačnými chatami a
prístupovou cestou s celkovou
výmerou 4694 m2 z čoho 4386 m2
tvoria záhrady a 308 m2
zastavané plochy označené
parcelným číslom registra C KN
725/1 až 725/36. Za jasľami – 4
záhrady v celkovej výmere 1 477
m2 označené ako pozemok
registra C KN par. číslo 712.

UMZ 232/2016 10.11.2016

Základnej organizácii
Slovenského zväzu záhradkárov
Rusovce za cenu prenájmu 0,83
€/m2/rok za záhrady a 0,17
€/m2/rok za pozemky pod stavbou
na 10 rokov od 01.01.2017, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších
predpisov, s podmienkou možnosti
vypovedania Nájomnej zmluvy v
prípade rozšírenia areálu cintorína
a to v oblasti tzv. „Za glóbusom“
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájmu
pozemku registra C KN par. 132/2
– záhrada vo výmere 68 m2,
katastrálne územie Rusovce,
Helene Poorovej, Irkutská 4, 851
10 Bratislava na obdobie 5 rokov,
so začiatkom od 01.12.2016, v
cene 0,83 €/m2/rok, t. j. 56,44 € za

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
nasledujúcom
rokovaní MZ.
Dňa 20.10.2016 bola
uzatvorená zmluva
o budúcej darovacej
zmluve.
– úloha splnená
Uznesenia
z 28.6.2016
Uzn. č. 183 – zvýšenie
nájmu MM Denti
Zmluva bola
podpísaná.
Úloha splnená
Uzn. č. 184 – zvýšenie
nájmu MUDr.
Krempaská
Zmluva bola
podpísaná.
Úloha splnená

Uznesenia
z 30.8.2016
Uzn. č. 194 – kúpa
pozemku od CRA (za
1,-€)
Zmluva bola
podpísaná.
Úloha splnená

Uznesenia
z 22.9.2016
Uzn. č. 203/2016 –
predaj 628/2
Víťaz súťaže odstúpil
od podpísania zmluvy
z dôvodu odstúpenia
jeho investorov.
Úloha splnená
Uzn. č. 204 –predaj
rod. domu p.
Kremnická
P. Kremnická
odstúpila od kúpy.
- úloha splnená
Uzn. č. 205 – predaj
pozemku M. Vároš
K uzatvoreniu zmluvy
žiadal magistrát súhlas
od ŽSR, list na
železnice bol zaslaný
30.8.2016. Čaká sa na
ich vyjadrenie.
Úloha trvá
Uzn. č. 206 –
prenájom pozemku –
Sl. pošta
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 233/2016 10.11.2016

UMZ 234/2016 10.11.2016

UMZ 235/2016 10.11.2016

UMZ 236/2016 10.11.2016

Znenie uznesenia

rok, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, v zmysle zákona číslo
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších zmien a
doplnkov, za účelom využívania
pozemku ako záhrady
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájmu časti
pozemku registra C KN par. 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
01.12.2016 vo výške 49,79
€/m2/rok ako prípad hodný
osobitného zreteľa, v zmysle
zákona číslo 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, 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
schvaľuje prenájom nebytového
priestoru – jednej miestnosti o
rozlohe 16 m2 v objekte bývalého
Domu záhradkárov, Balkánska ul.
č. 280/51, stojacej na pozemku
parc. č. 988 a časti priľahlého
pozemku parc. č. 986, k. ú.
Rusovce (podľa priloženej snímky
z mapy) Občianskemu združeniu
Slovenský petangový amatérsky
klub, Ilýrska 2A, 851 10
Bratislava, zastúpené Ing.
Ľubomírom Šedivým, na dobu 5
rokov, za cenu nájmu 1,- € /ročne
za celú plochu nájmu nebytových
priestorov, vrátane nájmu za
pozemok a za podmienky úhrady
celkovej spotreby elektrickej
energie spotrebovanej v
predmetnom objekte zo strany
nájomcu, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
neschvaľuje Andrei Pupákovej
realizáciu prístavby na pozemku
registra C-KN parc. č. 1107/1 cca
50-60 m2 k rodinnému domu na
Balkánskej ulici č. 5/10, ktorý stojí
na pozemku registra C-KN parc. č.
1107/2 v k. ú. Rusovce
Miestne zastupiteľstvo

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Zmluva uzatvorená.
Úloha splnená
Uzn. č. 207 – prijatie
daru od p. Mullera
Uzn. č 208 – prijatie
daru od rodiny p.
Falbu
Uzn. č. 209 – prijatie
daru od p. Čániho
Za všetky 3
uznesenia: zmluvy boli
podpísané a návrh na
vklad do katastra bol
podaný.
Úlohy splnené
Uzn. č. 210 –
prenájom nebyt.
priestoru – Gold4ever
Zmluva uzatvorená
Úloha splnená
Uzn. č. 211 –
predĺženie nájmu
pozemku– predaj
ovocia a zeleniny, p.
Hegedüs
Zmluva podpísaná
Úloha splnená
Uzn. č. 212 –
predĺženie nájmu
nebyt. preistoru – Real
Tip
Zmluva podpísaná
Úloha splnená
Uzn. č. 218 –
uzatvorenie zmluvy
o budúcej darovacej
zmluve medzi MČ
Bratislava-Rusovce
a firmou DANAIR,
Zmluva podpísaná
20.10.2016.
Úloha splnená
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 237/2016 10.11.2016

UMZ 238/2016 10.11.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

neschvaľuje investičný zámer
projekt „Čerpacia stanica
pohonných hmôt, Rusovce“ na
parcelách reg. „C“KN č. 1286/1,
1285/4 v k.ú. Rusovce, zodpov.
projektant Mgr. Art. René Kosman,
s dátumom spracovania 9/2016.
Miestne zastupiteľstvo
a)
odvoláva Luciu Tulekovú
Henčelovú z postu členky Rady
školy Základnej školy s materskou
školou Vývojová 228, BratislavaRusovce ku dňu 10.11.2016
b)
schvaľuje Máriu Broszovú
za členku Rady školy Základnej
školy s materskou školou
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
ku dňu 11.11.2016
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí
a)
s doplnením čl. 87 a 89
Štatútu hl. mesta SR Bratislava na
úseku trov konania
b)
s navrhnutou zmenou čl.
91, ods. 1, písm b) Štatútu hl.
mesta SR Bratislava na úseku
prerozdelenia dane z
nehnuteľností a dane z príjmov
fyzických osôb medzi hlavné
mesto SR a mestské časti tak, že
mestským častiam Čunovo, Devín,
Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory
a Záhorská Bystrica pridelí navyše
celkovú sumu 1 950 000.- € na
kalendárny rok

UMZ 239/2016 10.11.2016

UMZ 240/2016 10.11.2016

Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s návrhom dodatku Štatútu
hl. m. SR Bratislavy – oblasť
odpadové hospodárstvo
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s návrhom VZN hl. m. SR
Bratislavy o miestnom poplatku za
rozvoj s týmito pripomienkami:
a/ správu poplatku nech
vykonávajú mestskej časti
b/ poplatok bude rozdelený v
pomere 68% pre mestské časti a
32% pre hlavné mesto

UMZ 241/2016 10.11.2016
Miestne zastupiteľstvo
1. berie na vedomie Správu z
kontroly dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov s
dôrazom na hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť
nakladania s majetkom mestskej
časti a hotovostnými finančnými
prostriedkami pri nákupe
pohonných látok počas
rozpočtového roka 2015 v
organizácii Ruseko m.p. ul.
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

Vývojová č.8, v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti
Bratislava- Rusovce a predložený
návrh opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov
2. žiada kontrolóra mestskej časti
zaradiť kontrolu plnenia prijatých
opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov do Plánu kontrolnej
činnosti miestneho kontrolóra na I.
polrok 2017
UMZ 242/2016 10.11.2016
Miestne zastupiteľstvo
A/ súhlasí s podporou iniciatívy na
vyhlásenie Národného parku
Podunajsko s podmienkou, že
vyhlásením národného parku
Podunajsko nebudú obmedzené
verejné rozvojové záujmy
mestskej časti Bratislava –
Rusovce v oblastiach územného
plánovania, životného prostredia,
dopravy, cestovného ruchu,
územného rozvoja a strategických
projektov
B/ poveruje starostu mestskej časti
Bratislava – Rusovce informovať o
podpore na vyhlásenie Národného
parku Podunajsko Ministerstvo
životného prostredia SR a
predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja.
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 11. 11. 2016
Podpísal: Dušan Antoš
Starosta v. r.
UMZ 243/2016 15.12.2016

UMZ 244/2016 15.12.2016

UMZ 245/2016 15.12.2016

UMZ 246/2016 15.12.2016
UMZ 247/2016 15.12.2016

UMZ 248/2016 15.12.2016

Starosta
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení
uznesení k 15. decembru 2016 a
informatívnych materiáloch
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predloženú úpravu
rozpočtu č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová
228 Bratislava – Rusovce na rok
2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh
rozpočtu ZŠ s MŠ Vývojová 228
Bratislava – Rusovce na roky 2017
– 2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu Ruseko
m.p. na rok 2016
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh rozpočtu príjmov
a výdavkov RUSEKO m.p. na rok
2017
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2017 pre MFK Bratislava –
Rusovce, Balkánska 101,

neurčený
PhDr. Oľga
Gáfriková
prednostka
MÚ
1.12.2016

Uznesenia z 24. 10.
2012
Uzn. č. 247 bezodplatný prevod
verejného osvetlenia
- Svébska
Úloha stále trvá, rieši
sa zápis GP do
katastra
nehnuteľností, ktorý
by umožnil následné
odovzdanie miestnej
komunikácie do
vlastníctva hl. mesta
a do správy MČ, ako
aj následný
bezplatný prevod
verejného osvetlenia.
Žiadosť o zápis GP
bola podaná
v auguste r. 2014,
v októbri roku 2014
úrad katastra
prerušil konanie
a žiadal o doplnenie

42

Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 249/2016 15.12.2016

UMZ 250/2016 15.12.2016

UMZ 251/2016 15.12.2016

UMZ 252/2016 15.12.2016

Znenie uznesenia

851 10 Bratislava vo výške
9.700,-€ na športové činnosti
občanov mestskej časti Bratislava
– Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2017 pre Detský folklórny
súbor GERULATA Bratislava –
Rusovce, Balkánska 102, 851 10
Bratislava vo výške 3.000,-€ na
tanečné aktivity a príslušné
vybavenie
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2017 pre DHZ Bratislava –
Rusovce vo výške 100,- € činnosť
dobrovoľného hasičského zboru
(materiálové vybavenie, pohonné
hmoty, súťaže
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na
rok 2017 pre OZ VITUS,
Gerulatská 63, 851 10 Bratislava,
vo výške 950,-€ na stretnutia detí
a mládeže Rusoviec
Miestne zastupiteľstvo
A.
Berie na vedomie
odborné stanovisko miestneho
kontrolóra mestskej časti
Bratislava- Rusovce k návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava
- Rusovce na rok 2017 a prognóze
na roky 2018 a 2019 bez
pripomienok
B.
Schvaľuje návrh
programového rozpočtu MČ
Bratislava – Rusovce na rok 2017
podľa priložených tabuľkových
príloh, s celkovými príjmami 2
332 720,- €, s bežnými príjmami 1
914 330,- €, s kapitálovými
príjmami 418 390,- € ( z toho 220
000,- EUR ako finančné operácie)
a s celkovými výdavkami 2 332
720,- €, s bežnými výdavkami 1
914 330,- €, s kapitálovými
výdavkami 418 390,- € ( z toho 71
730,- € ako finančné operácie) a
prognózy rozpočtu MČ Bratislava
– Rusovce na roky 2018 a 2019
podľa priloženej tabuľkovej
prílohy.
C.
Poveruje starostu MČ
Bratislava - Rusovce v zmysle §
11 ods. 4 zákona obecnom
zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení
neskorších predpisov, aby v
prípade potreby uskutočnil zmeny
rozpočtu vo výške + - 10% z danej
položky rozpočtu.
D.
Schvaľuje zastavenie
vyplácania základných odmien
poslancom v zmysle uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
podkladov, najmä
doloženie stanoviska
pozemkového
a lesného odboru
okresného úradu
k odňatiu pozemkov
z poľnohospodárske
ho a lesného fondu.
MĆ o takéto
stanovisko
v stanovenom
termíne požiadala.
Časť pozemkov bolo
potrebné vyňať
z lesných pozemkov
a časť z ornej pôdy.
Okresný úrad
následne žiadal
doplniť územnopláno
vaciu informáciu,
stanovisko odboru
životného prostredia,
súhlas vlastníka
pozemkov s vyňatím
a znalecký posudok
na výpočet náhrady
straty mimo
produkčných funkcií
lesa. Keďže tieto
doklady sa
v stanovenej lehote
nepodarilo sústrediť,
konanie bolo v máji
2015 zastavené
a záležitosť je
potrebné riešiť
v novom konaní,
v rámci ktorého budú
potrebné aj ďalšie
podklady, napr. pre
vyňatie z pôdneho
fondu (ornej pôdy)
vyjadrenie
Hydromeliorácií š.p.,
bilanciu skrývky
humusového
horizontu, súhlas
s výpočtom odvodu
pre celý rozsah
odňatia.
Zdĺhavosť
riešenia je daná
zložitosťou celého
administratívneho
procesu (tu
uvádzame iba
najdôležitejšie fakty),
rozdelením
kompetencií medzi
hlavné mesto SR
a mestské časti (v
skutočnosti tu MČ
plní „podpornú“
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

č. 6 zo dňa 4.12.2014 s
účinnosťou od 1.1.2017 do konca
roka 2018.
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu
uznesenia a nachádzajú sa v
materiáloch k tomuto bodu
rokovania.
UMZ 253/2016 15.12.2016

UMZ 254/2016 15.12.2016

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ
Bratislava – Rusovce na rok 2016
podľa priloženej tabuľkovej prílohy
s celkovými príjmami 2 235 570,EUR, s bežnými príjmami 1 842
560,- EUR, s kapitálovými
príjmami 393 010,- EUR ( z toho
263 310,- EUR ako finančné
operácie) a s celkovými výdavkami
2 235 570,- EUR, s bežnými
výdavkami 1 837 270,- EUR, s
kapitálovými výdavkami 398 300,EUR ( z toho 72 270,- EUR ako
finančné operácie) . Schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 5
290,- EUR je krytý bežnými
príjmami.
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu
uznesenia a nachádzajú sa v
materiáloch k tomuto bodu
rokovania
Miestne zastupiteľstvo
A/ ruší VZN mestskej časti
Bratislava-Rusovce č. 2/2004 o
určení školského obvodu
Bratislava-Rusovce a BratislavaČunovo, ktoré bolo schválené
uznesením MZ č. 22/2004 a
právoplatným sa stalo 21.10.2004,
k termínu 31.12.2016
B/ schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce č.7/2016 o
určení školského obvodu
Základnej školy s materskou
školou Vývojová 228 BratislavaRusovce, s účinnosťou od
1.1.2017

UMZ 255/2016 15.12.2016
Miestne zastupiteľstvo
a)
ruší uznesenie číslo 101
zo dňa 18.10.2007
b)
ruší uznesenie číslo 59
zo dňa 24.5.2011
c)
schvaľuje výšku ceny
nájomného za prenájom
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v
katastrálnom území Rusovce a sú
vo vlastníctve alebo v správe
mestskej časti Bratislava-Rusovce
so začiatkom od 01.01.2017

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
úlohu pre hl. mesto,
ktoré nakoniec bude
vlastníkom
pozemkov a miestnej
komunikácie aj
verejného
osvetlenia)
a napokon aj
zložitosťou vzťahov
všetkých
zainteresovaných
(fyzické a právnické
osoby,
prvopočiatočné
umiestnenie
technických sietí na
súkromných
majetkoch,
záležitosti, ktoré mali
byť „vyčistené“ už
pri výstavbe a pod.)
MČ zaslala na
magistrát 23.9.2016
žiadosť o vyjadrenie
ku zmene druhu
pozemku. Odpoveď
ešte neprišla
(1.12.2016).
úloha
trvá

Uznesenia
z 22.9.2016
Uzn. č. 205 – predaj
pozemku M. Vároš
Zmluva podpísaná.
Úloha splnená

Uznesenia
z 10.11.2016
Uzn. č. 226/2016 –
prijatie daru,
Colnícka ul.,
Csaplároví
Zmluva pripravená
na podpis.
Úloha trvá.
Uzn. č. 227/2016 –
prijatie daru,
Colnícka ul.,
Kasanickí
Zmluva pripravená
na podpis.
Úloha trvá.
Uzn. č. 228/2016 –
predaj pozemku
a vecné bremeno,
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

Znenie uznesenia

nasledovne:
pre účely záhrada,
ostatná plocha, zastavané plochy
a nádvoria
od 1 m2 do 10 m2 20 €/rok bez
ohľadu na výmeru
nad 11 m2 20 € + 1 €/m2/rok
pre pozemok zastavaný
stavbou
od 1 m2 do 10 m2 10 €/rok bez
ohľadu na výmeru
nad 11 m2 10 € + 0,20 €/m2/rok
UMZ 256/2016 15.12.2016

UMZ 257/2016 15.12.2016

UMZ 258/2016 15.12.2016

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie prenájmu
rodinného domu, zapísaného na
LV 539, parc. č. 1083, zastavané
plochy a nádvoria – výmera 411
m2 a rodinný dom so súpisným
číslom 18 na vyššie uvedenej
parcele, k.ú. Rusovce Ide
Vargovej, Balkánska 18/36,
Bratislava, na neurčito, s
nájomným vo výške 77,08 €
mesačne v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a
ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie dodatku k
nájomnej zmluve zo dňa
12.1.2010 na dlhodobý prenájom
pozemkov registra C KN par. č.
122/3 – zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 389 m2, časť
pozemku par. č. 123 – záhrady s
výmerou 416,75 m2, par. č.
124/12 – zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 12 m2, časť
pozemku 124/13 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 1126
m2, par. č. 125 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 249
m2, katastrálne územie Rusovce,
spolu vo výmere 2 192,75 m2 s
nájomcom Mirkom Berrettinim,
Maďarská ul. 597/27, 851 10
Bratislava, vo výške nájomného
stanoveného uznesením číslo 331
zo dňa 4.8.2009 vo výške 1,10
€/m2/rok od 01.01.2017.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie dodatku k
nájomnej zmluve zo dňa
12.1.2010 na dlhodobý prenájom
pozemkov registra C KN par. č.
122/3 – zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 389 m2, časť
pozemku par. č. 123 – záhrady s
výmerou 416,75 m2, par. č.
124/12 – zastavané plochy a

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia
Západoslovenská
distribučná, a.s,.
areál MŠ
Zmluva podpísaná.
Úloha splnená.
Uzn. č. 229/2016 kúpa pozemkov, p.
Maršovská, Eurovelo
6
Zmluva pripravená
na podpsi, avšak
čaká sa na
vyjadrenie ostatných
oslovených (aby
nebolo potrebné
vždy znovu robiť
jednotlivý nový GP)
Úloha trvá
Uzn. č. 231/2016 –
predĺženie nájomnej
zmluvy pre ZO SZZ
Zmluva podpísaná.
Úloha splnená.
Uzn. č. 232/2016 predĺženie nájomnej
zmluvy, p. Poórová
Zmluva podpísaná.
Úloha splnená.
Uzn. č. 233/2016 predĺženie nájomnej
zmluvy, FIGI press
Zmluva podpísaná.
Úloha splnená.
Uzn. č. 234/2016 –
prenájom v Dome
záhradkárov,
petangový klub
Zmluva pripravená
na podpis.
Úloha trvá.
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 259/2016 15.12.2016

UMZ 260/2016 15.12.2016

UMZ 261/2016 15.12.2016

UMZ 262/2016 15.12.2016

UMZ 263/2016 15.12.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

nádvoria s výmerou 12 m2, časť
pozemku 124/13 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 1126
m2, par. č. 125 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 249
m2, katastrálne územie Rusovce,
spolu vo výmere 2 192,75 m2 s
nájomcom Mirkom Berrettinim,
Maďarská ul. 597/27, 851 10
Bratislava, vo výške nájomného
stanoveného uznesením číslo 331
zo dňa 4.8.2009 vo výške 1,10
€/m2/rok od 01.01.2017.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v budove Zdravotného
strediska Rusovce, stojacej na
parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce,
MUDr. Michaele Fajtovej, MPH,
Balkánska 53, 851 10 Bratislava,
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
21,- €/m2/rok + spotrebu energií,
na dobu 5 rokov zo začiatkom od
1.1.2017, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje spolufinancovanie
projektu obnovy národnej kultúrnej
pamiatky s názvom „NKP Dom s
hypocaustom, č. ÚZPF 11422/1,
Irkutská ul., 851 10 Bratislava,
tretia etapa obnovy“, podaného
na MK SR na rok 2017, vo výške 5
% z celkových nákladov, vo výške
1 093,85 €
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje plán kontrolnej činnosti
miestneho kontrolóra mestskej
časti Bratislava-Rusovce na I.
polrok 2017
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o
kontrole dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení
mestskej časti a interných
predpisov mestskej časti
Bratislava- Rusovce v agende
vybavovania sťažností a petícií
doručených na mestskú časť v
druhom polroku 2016
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s predloženým návrhom
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Číslo
uznesenia

Dátum
prijatia

UMZ 264/2016 15.12.2016

UMZ 265/2016 15.12.2016

UMZ 266/2016 15.12.2016

UMZ 267/2016 15.12.2016

Znenie uznesenia

Nositeľ

Termín
plnenia

Vyhodnotenie
plnenia

Dodatku Štatútu hl. mesta SR o
dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch
komunikácií na území hl. m. SR
Bratislavy, výške úhrady za
dočasné parkovanie MV, spôsobe
úhrady a preukázania jej
zaplatenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho
kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce
z vyplatených platov kontrolóra v
druhom polroku 2016 vo výške
30%
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu zástupcovi
starostu MČ Bratislava-Rusovce
zo schválených odmien
vyplatených v druhom polroku
2016 vo výške 50%
Miestne zastupiteľstvo
vyjadruje podporu projektu
Národného centra rýchlostnej
kanoistiky a veslovania v areáli
Zemníka, k. ú. Jarovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ predĺženie nájomnej zmluvy
číslo 18160002/2014, uzatvorenej
medzi prenajímateľom Alojzom
Krennom a nájomcom mestská
časť Bratislava-Rusovce na
prenájom pozemku registra E KN
par. č. 288 vo výmere 856 m2, list
vlastníctva číslo 2082, katastrálne
územie Rusovce v podiele 11/20tin k celku, na obdobie 2 rokov so
začiatkom od 01.01.2017 za cenu
nájmu podľa nájomnej zmluvy
platnej do 31.12.2016, t. j. 0,83
€/m2/rok
B/ predĺženie nájomnej zmluvy
číslo 18160003/2014, uzatvorenej
medzi prenajímateľom Johannom
Krennom a nájomcom mestská
časť Bratislava-Rusovce na
prenájom pozemku registra E KN
par. č. 288 vo výmere 856 m2, list
vlastníctva číslo 2082, katastrálne
územie Rusovce v podiel 6/20-tin
k celku, na obdobie 2 rokov so
začiatkom od 01.01.2017 za cenu
nájmu podľa nájomnej zmluvy
platnej do 31.12.2016, t. j. 0,83,€/m2/rok
Zapísala: Mária Jajcajová v.r.
V Bratislave dňa 20.12.2016
Podpísal: Dušan Antoš
Starosta v.r.
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