
Oprávnená osoba:  

Predmet kontroly:  

Kontrola bola 

vykonaná v čase: 

  

Povinná osoba: 

 

Kontrolované obdobie:  
Uznesenia rok 2017 

 
SPRÁVA z priebežnej kontroly formulácie 
uznesení č. 03/06/2018. 
 

Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór  

 Priebežná  kontrola  plnenia  uznesení  Miestneho  

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce 

 od 04.05.2018  do 01.06.2018  

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

 

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 I. polrok 2018. Úloha bola schválená  

uznesením č. 389/2017 zo dňa 19.12.2017 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 2017. 

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 2017 a kontrolu plnenia 

opatrení navrhovaných v predchádzajúcej kontrolnej správe prerokovanej v miestnom zastupiteľstve 

dňa 9.11.2017 prijatých uznesením č.360/2017. 

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 2 krát ( 27.07.2017 a 30.10.2017).  

Za uvedené kontrolované obdobie prijalo miestne zastupiteľstvo celkovo 30 uznesení , ktorými zobralo 

na vedomie predložený materiál bez pripomienok resp. návrhu doplňujúceho uznesenia. Pri 94 

prípadoch uznesení predložené návrhy znenia materiálov poslanci schválili, resp. súhlasili 

s predloženým návrhom. Uznesenia zastupiteľstva boli v 3 prípadoch nesúhlasné a v 15 prípadoch 

prijali poslanci inú formu znenia uznesenia (ručí, poveruje, žiada...)  

Celkovo bolo počas kontrolovaného obdobia prijatých 105 uznesení v znení uvedenom v 

priloženom tabuľkovom prehľade. 

 

ZÁVER:  

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam a ich plneniu bola zo 

strany vecne príslušných referátov  Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Rusovce  venovaná 

primeraná pozornosť. Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sú súčasťou materiálov 

predkladaných miestnemu zastupiteľstvu. Uznesenia sú formulované stručne, 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 vo všeobecnosti 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 8 ods.2 však tento materiál neposkytuje dostatočný prehľad o 

priebežne plnených uzneseniach , o uzneseniach s návrhom na predĺženie termínu , o 

nesplnených uzneseniach resp. 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 úradu 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. 

Kontrolný orgán opakovane odporúča orgánom samosprávy pre zvýšenie prehľadnosti 

a transparentnosti i s ohľadom na zverejňovanie prerokovávaných materiálov ako i prijatých uznesení 

na úradných tabuliach Priebeh plnenia uznesení  vykonávať na riadnych zasadnutiach miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s ustanovením čl.8 ods.2 Rokovacieho 

poriadku ako odpočet plnenia v prehľadnej  tabuľkovej forme uznesení v členení splnených, priebežne 

plnených uznesení  (tzn. uznesenie je plnené v zákonnej lehote podľa osobitných predpisov), 

stanovenia predĺžení termínov plnenia so zdôvodnením  a návrhov na vypustenie uznesení zo 

sledovania pre ich neaktuálnosť resp. nevykonateľnosť . Takto konkretizované vyhodnotenie plnenia 

uznesení následne i jednoznačne premietnuť do predkladaného návrhu  znenia uznesení, plnenie 



ktorých je  splatné k termínu rokovania zastupiteľstva. V prílohe č.2 predkladám návrh znenia 

uznesenia k takto spracovanému odpočtu plnenia uznesení na rokovanie zastupiteľstva. Napriek tomu, 

že v zápisnici z rokovania sa uvádza výsledok a priebeh rokovania, avšak táto sa nezverejňuje  ako 

ďalšie odporučenie navrhujem uvádzať k jednotlivým prijatým a zverejňovaným uzneseniam i výsledok 

hlasovania, pre transparentnosť a verejnú kontrolu splnenia početného poslaneckého kvóra napr. pri 

prijímaní VZN, osobitných zreteľoch, zmenách programu rokovania a pod..

Správu z vykonanej kontroly vypracoval:  

 

 dňa 24.05.2018  Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r. 

 

Návrh Správy o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva  

mestskej časti Bratislava-  Rusovce  za  rok 2017 bola osobne, zo strany kontrolovaného subjektu 

prevzatá a prerokovaná   dňa 28.05.2018,  so zodpovedným referentom p. Máriou Jajcajovou.   

 

Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam dňa 28.05.2018 

 

bez pripomienok. Mária Jajcajová v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Príloha č.1 
VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA RUSOVCE rok 
2017. 
 

Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

UMZ 
268/2018 

 

 
 
 
 
 

UMZ 
269/2018 

 
 
 
 

 
UMZ 

270/2018 

 

 

 

 
 
 
 
 

UMZ 
271/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

UMZ 
272/2016 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
UMZ 

273/2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

09.02. 
riadne 

MiZ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola plnenia uznesení a 
informatívne materiály 
Miestne zastupiteľstvo 

berie na vedomie správu o plnení 
uznesení k 9.2.2017  a informatívnych  

materiáloch 
 

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a 
výdavkov č. 1  ZŠ s MŠ Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce  na rok 

2017 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje  predložený návrh  úpravy  
rozpočtu  č. 1  ZŠ s MŠ Vývojová 228 

Bratislava – Rusovce  na rok  2017 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2017 pre OZ Materské centrum 

Kukulienka 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje finančný príspevok na rok 
2017 pre OZ Materské centrum 

Kukulienka, Balkánska 95,  Bratislava, 
vo výške 380,-€ na činnosť materského 

centra 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2017 pre Jednotu dôchodcov 
Slovenska -  Bratislava - Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie 

vo výške 500,- € pre Jednotu 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 

Rusovce na rok 2017 na aktivity, ktoré 
vykonajú v rámci  klubu Jednoty 
dôchodcov Slovenska - Rusovce 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na 

rok 2017 pre OZ Slovenský 
petangový amatérsky klub 

(SLOPAK) 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje finančný príspevok na rok 
2017 pre OZ Slovenský petangový 

amatérsky klub (SLOPAK), Ilýrska 2/A,  
Bratislava, vo výške 300,-€ na činnosť 

klubu a turnaje a súťaže 
 

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce na r. 2017 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ 

Bratislava – Rusovce na rok 2017 
podľa priloženej tabuľkovej prílohy 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) 
 

starosta Apríl 
2017 

 

 

Správa o plnení uznesení 
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) 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 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

UMZ 
274/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UMZ 

275/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o súhlas na zmenu nájomcu 
v  nájomnej zmluvy číslo 

18160002/2004 na pozemok registra 
C KN par. č. 1103/5  – záhrada  vo 

výmere 658 m2, katastrálne územie 
Rusovce, a na zosúladenie 

skutočného stavu so stavom 
uvedeným v nájomnej  zmluve 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje zmenu nájomcu a 

zosúladenie skutočného stavu so 
stavom uvedeným v zmluve o nájme 

pozemku č. 18160002/2004 na 
pozemok  registra C KN par. č. 1103/5 

– záhrada o výmere 533  m2  a 
pozemok registra C KN par. č. 1103/10 

– zastavané plochy a nádvoria s 
výmerou 125 m2, katastrálne územie 

Rusovce v prospech nájomcu Ing. 
Lukáša Šterbu, Ilýrska 39, 851 10 

Bratislava vo výške nájomného 
stanoveného v Zmluve o nájme č. 

18160002/2004 do doby platnosti tejto 
zmluvy 

 
Prijatie daru, nehnuteľného majetku 

– pozemkov pod účelovými 
komunikáciami na Laténskej a 

Bronzovej ulici evidované v liste 
vlastníctva číslo 1410, katastrálne 
územie Rusovce, pozemky registra 
C KN par. číslo 1162/2 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 3244 

m2, par. č.   1162/3 – ostatné plochy 
s výmerou 1181 m2, par. č.  1162/136 
– orná pôda  s výmerou 989 m2, par. 

č. 1162/148 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 157 m2,    

všetko v podiele  345/99382 k celku 
a v podiele 345/99382  k celku 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje 

a) Prijatie daru od Karola 
Singhoffera,  Laténska 673/44, 851 10 
Bratislava   -   pozemkov registra C KN  
slúžiacich ako účelová komunikácia na 

Laténskej a Bronzovej ulici  v 
spoluvlastníckom podiele 345/99382  k 

celku  par. č. 1162/2  – zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 3244 m2, 

par. č. 1162/3 – ostatné plochy s 
výmerou 1181 m2, par. č. 1162/136 – 
orná pôda s výmerou 989 m2, par. č. 

1162/148 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 157 m2, evidované 

v liste vlastníctva číslo 1410, 
katastrálne územie Rusovce. 

b) Prijatie daru od Ing. Ivety 
Singhofferovej, Pri kríži 2000/9, 841 02 
Bratislava -  pozemkov registra C KN  

slúžiacich ako účelová komunikácia na 
Laténskej a Bronzovej ulici  v 

spoluvlastníckom  podiele 345/99382  
k celku  par. č. 1162/2  – zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 3244 m2, 
par. č. 1162/3 – ostatné plochy s 

výmerou 1181 m2, par. č. 1162/136 – 
orná pôda s výmerou 989 m2, par. č. 

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). 
Stav bez zmeny 

- úloha trvá 
Uznesenia z 10.11.2016 

 
Uzn. č. 226/2016 – prijatie daru, 

Colnícka ul., Csaplároví 
Zmluva pripravená na podpis. 

Zmluvy podpísané sú 
momentálne na katastri 

- Úloha trvá. 
 

Uzn. č. 227/2016 – prijatie daru, 
Colnícka ul., Kasanickí 

Zmluva pripravená na podpis. 
Zmluvy podpísané sú 

momentálne na katastri 
- Úloha trvá. 

 
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). Stav 

nezmenený.  
- Úloha trvá 

 
Uzn. č. 234/2016 – prenájom v 
Dome záhradkárov, petangový 

klub 
Zmluva pripravená na podpis. 

Zmluva podpísaná.  
- Úloha splnená 

Uznesenia z 15.12.2016 
 

Uzn. č. 256/2016 – predĺženie 
nájmu domček Balkánska p. I. 

Vargová 
Zmluva s notárskou zápisnicou 
predložená, zábezpeka sa zloží 

na 4 splátky. Prvá splátka 
uhradená.  

- Úloha trvá do konca 
apríla 2017, kedy má byť 

splatená posledná 
splátka zábezpeky. 

 
Uzn. č. 257/2016 – prenájom p. 

Berrettini 
P. Berrettini je momentálne 

v zahraničí, keď príde zmluva je 
pripravená na podpis. 

- Úloha trvá 
 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 
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1162/148 – zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 157 m2, evidované 
v liste vlastníctva č. 1410, katastrálne 

územie Rusovce. 
 

Prenájom časti nebytových 
priestorov, nachádzajúcich sa v 
budove na  Balkánskej ul. č. 49, 

súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- 
KN, parc. č. 985, k. ú.  ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle  
zákona č. 138/1991 (spoločnosť 

D4R7 Construction s.r.o.) 
         Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje prenájom časti nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v budove 

na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 
279, na pozemku reg. „C“- KN,  parc. č. 
985, k. ú. Rusovce,  o celkovej výmere 

150 m2 , spoločnosti D4R7 
Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 
02  Bratislava za účelom uskladnenia 
vzoriek z geotechnického prieskumu 

(zemina), za cenu nájmu 49,80 
€/m2/rok + spotreba energií, ktoré 

budú bližšie špecifikované v nájomnej 
zmluve. Doba nájmu sa ustanovuje na 

2 roky. 
Prenájom sa schvaľuje ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov, z 
dôvodu, že pre MČ je uzavretie nájmu 
výhodné nielen z hľadiska finančného, 

nakoľko pre predmetný objekt je z 
dlhodobého hľadiska komplikované 

získať seriózneho nájomcu a zároveň 
MČ vychádza v ústrety aktivitám, ako 
je výstavba diaľnice D4 a cesty R7, 

ktoré budú mať vplyv aj na rozvoj MČ 
Bratislava - Rusovce 

 
Prenájom nebytových priestorov v 

administratívnej budove na 
Balkánskej ul. 102 

ako prípad hodný osobitného 
zreteľa (HMnet s.r.o.) 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje prenájom nebytových 
priestorov v administratívnej budove na 

Balkánskej ul. súp. č. 102, 851 10 
Bratislava,  o celkovej výmere 69,8 m2 
, a to miestnosti č. 8  vo výmere 19,8 

m2 a miestnosti č. 7a vo výmere 50 m2 
s podielom na spoločných priestoroch 
spoločnosti HMnet, s.r.o., Keltská 68, 

851 10  Bratislava, zastúpenej Milošom 
Hudobom, za cenu nájmu 51,- 

€/m2/rok + spotreba energií (paušálne 
30,- €/m2/rok), na účel – obchodná 

kancelária, na dobu 5 rokov, so 
začiatkom od 15.2.2017 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v  zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a 

doplnkov, z dôvodu , že MČ považuje 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 
na predmetné priestory za neefektívne 

 
Uzn. č. 258 – prenájom 

nebytové priestory (bývalé 
potraviny) Ing. Jane Šedivej 

O predmetné priestory prejavil 
záujem ešte jeden subjekt, p. 

Šedivá by súhlasila 
s rozdelením priestorov. 
Momentálne čakáme na 

vyjadrenie druhého záujemcu. 
- Úloha trvá 

 
 

Uzn. č. 258 – prenájom 
nebytové priestory – zdravotné 

stredisko MUDr. Fajtová 
- Úloha splnená 

 
 

Uzn. č. 267 – predĺženie 
nájomných zmlúv – Johann 

a Alojz Krenn 
- Úloha splnená 

 
 

Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave dňa 20.1.2017 
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282/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzhľadom na doterajší priaznivý vývoj 
nájomného vzťahu a výhodnosť jeho 

zachovania pre MČ 
 

Oznámenie o vyhlásení VOS na  
prenájom pozemku p. č. 1320/7 

nachádzajúceho sa v K.U. Rusovce 
Miestne zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 
1 písm. a) v spojení s ustanovením § 

9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, schvaľuje podmienky 

Obchodnej verejnej súťaže týkajúce sa 
pozemkov v nej uvedených, a to v 

predloženom znení. 
 

Návrh termínov zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva na rok 

2017 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje termíny zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva na rok 2017 nasledovne: 

9. februára, 6. apríla, 22. júna, 21. 
septembra, 9. novembra, 19. 

decembra 
 

NÁVRH Všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rusovce  č. 1/2017 o 
ustanovení  miestneho poplatku za 

rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-
Rusovce  č. 1/2017                                                                                                

o ustanovení miestneho poplatku za 
rozvoj na území mestskej časti 

Bratislava-Rusovce v predloženom 
znení so zmenou v par. 6 bod c) 

zmeniť sumu na 35,-€ 
 

Správa o kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra za rok 2016 
vypracovaná s súlade so znením 
ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov 
Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Rusovce Ing. Vladimíra 

Mráza za rok 2016, predloženú v 
zmysle ustanovenia §18f ods.1 písm. 
c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení bez pripomienok 
 

Správa o výsledku finančnej 
kontroly dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava 

– Rusovce a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených 
osobitnými predpismi pri 

uplatňovaní slobodného prístupu k 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UMZ 
283/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

informáciám v mestskej časti 
Bratislava – Rusovce v roku 2016 

Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie Správu o výsledku 

finančnej kontroly dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava – 
Rusovce a kontroly plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými 
predpismi pri uplatňovaní slobodného 

prístupu k informáciám v mestskej časti 
Bratislava – Rusovce v roku 2016 

 
Návrh osoby p. Radovana Jenčíka 

ako osoby na výkon základnej 
finančnej a administratívnej kontroly 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje na základe ustanovenia § 7 
ods. 2 v spojení s § 8 ods. 1 zákona 
NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, pána Radovana 

Jenčíka v postavení zástupcu starostu, 
ako osobu na výkon základnej 

finančnej kontroly a administratívnej 
kontroly  

 
Zapísala: Mária 
Jajcajová v.r. 
V Bratislave dňa 
10.2.2017 
Podpis: Dušan Antoš 
Starosta v. r. 

UMZ 
284/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMZ 
285/2017 

 
 
 
 
 

06.04. 
riadne 
MiZ 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie  
a/  správu o plnení uznesení a  
b/ informatívneho  materiálu k 6.4.2017 
- Ukončenie VOS na prenájom majetku 
vo vlastníctve MČ Bratislava – 
Rusovce, vypísaná v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí a súvisiacich predpisov a na 
základe uznesenia č. 278  miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava – 
Rusovce zo dňa 9.2.2017 
c/ Informácia k postúpeniu sťažnosti  
spoločnosti Lotus Design, s.r.o, 
Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, 
vo veci schválenia uznesenia  
miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava- Rusovce a stanovenia 
podmienok VOS na prenájom pozemku 
p.č.1320/7 k.ú. Rusovce na účel 
vytvorenia zelenej zóny na 
predmetnom pozemku z Magistrátu 
hl.m.SR Bratislavy 
d/ vzdanie sa členstva v komisii pre 
financie, podnikanie a služby 
 

Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy – o pôsobnosti 

mestských častí vykonávať funkciu 
procesného opatrovníka podľa 
Civilného sporového poriadku, 

Civilného mimo sporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku 

Starosta
,  

Jún 

2017 

 

Správa o plnení uznesení  
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 



Číslo 
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Dátum 
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Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 
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Miestne zastupiteľstvo  
súhlasí  s návrhom dodatku Štatútu hl. 
m. SR Bratislavy – o pôsobnosti 
mestských častí vykonávať funkciu 
procesného opatrovníka podľa 
Civilného sporového poriadku, 
Civilného mimo sporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku 
 

Prenájom časti pozemkov registra  
C KN  par. č. 622/1, 622/2  

a pozemku registra C KN  par. č. 
622/4 v k. ú. Rusovce v celkovej 
výmere  141,5 m2 z majetku obce 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pre účel príjazdovej 

komunikácie k pozemkom registra C 
KN  par. č. 626/6 a 628/3 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  prenájom časti pozemku 
registra C KN s  par. č. 622/1 
a pozemku registra C KN  s par .č. 
622/4  v celkovej výmere  141,5 m2, k. 
ú. Rusovce v rozsahu podľa 
priloženého mapového zamerania, na 
obdobie 5  rokov so začiatkom od 
01.05.2017 za cenu 20 € + 1 €/m2/rok  
Jakubovi Ochabovi, Balkánska 
179/141A, 851 10 Bratislava, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov na účel príjazdovej 
komunikácie na pozemok registra C 
KN  par. č. 626/6 a 626/8 
s podmienkou, že táto komunikácia 
bude slúžiť aj ako prístupová 
komunikácia k pozemku registra  C KN  
par. č. 628/3, k. ú. Rusovce bez 
obmedzenia. 
 

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 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje prenájom nebytových  
priestorov v budove na Gerulatskej ul. 
súp. č. 101, postavenej na pozemku s 
parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 
m2 a priľahlý pozemok s parc. č. 145/5 
o výmere 126 m2, všetky nehnuteľnosti 
v k. ú. Rusovce, spoločnosti Q-99 
s.r.o., Trajánova 4, 851 10  Bratislava, 
za cenu prenájmu 6.638,78 €/rok + 
spotreba energií, na účel uskladnenia 
elektroniky a zvukovej techniky vo 
vlastníctve nájomcu na dobu 1 roka od 
15.4.2017 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov  
vzhľadom na to, že ide o dlhodobého 

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.)  
MČ zaslala na magistrát 
23.9.2016 žiadosť o vyjadrenie 
ku zmene druhu pozemku. 
Odpoveď ešte neprišla 
(1.12.2016). Do dnešného dňa 
bez odozvy z magistrátu. 
Napíšeme opätovne výzvu. 
(4.6.2017) 
Stav bez zmeny 
- úloha trvá 
Uznesenia z 10.11.2016 
Uzn. č. 229/2016 - kúpa 
pozemkov, p. Maršovská, 
Eurovelo 6 
Zmluva pripravená na podpis, 
avšak čaká sa na vyjadrenie 
ostatných oslovených (aby 
nebolo potrebné vždy znovu 
robiť jednotlivý nový GP). Stav 
nezmenený. Dvaja oslovení sa 
vyjadrili, na vyjadrenie 
ostatných čakáme. 
-Úloha trvá 
Uznesenia z 9.2.2017 
Uzn. č. 274 – zmena nájomcu - 
Lukáš Šterba  
-Úloha splnená 
Uzn. č. 275 – prijatie daru p. 
Singhoffer... 
-Úloha splnená 
Uzn.č. 276 – prenájom spol 
D4R7 Construction, s.r.o. 
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nájomcu, vo vzťahu s ktorým sa 
nevyskytli porušovania zmluvných 
záväzkov a predĺženie nájmu je pre 
mestskú časť finančne výhodné. 
 
Prenájom  pozemku  registra  C KN  
par. č. 1320/7 – ostatná plocha vo 
výmere  2 600 m2 z majetku obce 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) 
ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom pozemku registra 
C KN  par. č. 1320/7 – ostatná plocha 
vo výmere  2 600  m2, k. ú. Rusovce na 
obdobie 20 rokov so začiatkom od 
01.05.2017 za cenu 300,-€/rok OZ 
Krajšie Rusovce, Mínešská 16, 851 10 
Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov za 
účelom vybudovania verejnej zelenej 
zóny Gaštanová aleja – Lesopark 
v zmysle predloženej zmluvy  
 
Žiadosť o kúpu pozemkov  registra 
C KN par. č. 1180/88 – záhrada vo 
výmere 237 m2,  1180/76 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, 
katastrálne územie Rusovce, 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  
§ 9a ods. 8 písm. b) v znení 
neskorších predpisov 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  odpredaj pozemku registra 
C KN par. č. 1180/88 – záhrada  
s výmerou 237 m2 a pozemku registra 
C KN par. č. 1180/76 – zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 18 m2, 
katastrálne územie Rusovce, 
Eduardovi Čiernemu, Rajecká 18,  821 
07 Bratislava a manželke Renáte 
Čiernej, Stavbárska 36, 821 07 
Bratislava za cenu stanovenú 
súdnoznaleckým posudkom číslo 
8/2017 vo výške 27 700 €,  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 
neoddeliteľný celok so stavbou, 
s podmienkou úhrady nákladov za 
vyhotovenie znaleckého posudku číslo 
8/2017 vo výške 180 €. 
 
Odpis nevymožiteľných pohľadávok 

z nájmu pozemkov 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  odpis pohľadávok mestskej 
časti Bratislava-Rusovce v celkovej 
výške 6.465,76 € (slovom: 
šesťtisícštyristošesťdesiatpäť eur 
sedemdesiatšesť centov)   z toho:   
nájom za pozemky: 2.783,18 € podľa 
priloženého rozpisu konkrétnych 

-Úloha splnená 
Uzn. č. 277 – prenájom p. M. 
Hudoba 
-Úloha splnená 
Uzn. č. 278 – VOS – pozemok s 
par. č. p. č. 1320/7 
-Samotná súťaž sa skončila 
neúspešne, pretože nebolo 
možné vyhodnotiť jediného 
uchádzača, ktorý sa do nej 
prihlásil ako víťazného, nakoľko 
pridal do návrhu zmluvy 
podmienku, ktorá nebola 
súčasťou samotnej VOS a teda 
pridal podmienku, ktorá nebola 
schválená zo strany MZ. Avšak 
súťaž ako taká je ukončená, s 
výsledkom, ako je vyššie 
uvedené. 
 
Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave, dňa 29.3.2017 
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pohľadávok  
a nájom za nebytové priestory: 
3.682,58 € podľa priloženého rozpisu 
konkrétnych pohľadávok 
 
Návrh na pomenovanie novej ulice 
v Mestskej časti Bratislava- Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje návrh na pomenovanie 
novej ulice v Mestskej časti Bratislava- 
Rusovce s názvom ulica Laury 
Henckelovej 
 

Správa z následnej finančnej 
kontroly plnenia opatrení na 

odstránenie nedostatkov 
z vykonanej kontroly evidencie 

spotreby pohonných látok, 
prevádzkovania zvereného majetku, 

obehu dokladov a zúčtovania 
hotovostných platieb ,   

inventarizácie majetku, poistenia 
majetku a zodpovednosti za 

spôsobené škody pri výkone hlavnej 
činnosti č.06/10/2016 m. p. Ruseko 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie Správu z následnej 
finančnej kontroly plnenia opatrení na 
odstránenie nedostatkov z vykonanej 
kontroly č.06/10/2016, evidencie 
spotreby pohonných látok, 
prevádzkovania zvereného majetku, 
obehu dokladov a zúčtovania 
hotovostných platieb ,   inventarizácie 
majetku, poistenia majetku a 
zodpovednosti za spôsobené škody pri 
výkone hlavnej činnosti m. p. Ruseko.  
 

Návrh na schválenie sobášiaceho 
poslanca 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje ako sobášiacu poslankyňu 
PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, Phd. 
 

Vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na predaj pozemku registra 

C KN par. č. 628/3 – záhrada vo 
výmere 867 m2, katastrálne územie 

Rusovce 

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 
s predchádzajúcim súhlasom 
primátora č. 16 01 0067 15 zo 
dňa 14.12.2015, ktorého 
platnosť skončila dňom 
14.12.2016  a uzatvorením 
kúpnej zmluvy s víťazom 
súťaže  až po doručení 
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nového predchádzajúceho 
súhlasu primátora na 
odpredaj tohto  pozemku. 
 

b) trojčlennú komisiu na 
vyhodnotenie ponúk v zložení 
Jozef Karácsony, Radovan 
Jenčík, Juraj Glazer - Opitz 

Ročná správa o činnosti okrskára 
MsP Ba – Rusovce inšp. Róberta 

Godžáka 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie Ročnú správu 
o činnosti okrskára MsP Ba – Rusovce 
inšp. Róberta Godžáka 
 
Zapísala: Mária Jajcajová, v.r. 
V Bratislave dňa 7.4.2017 
Dušan Antoš, starosta v.r. 
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29.06. 
riadne 
MIZ 
 

Kontrola plnenia uznesení a 
informatívne materiály 
Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie správu o plnení 
uznesení a informatívnych  materiálov 
k 29.6.2017 
B/ 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, katastrálne územie Rusovce a 
schvaľuje prevod vlastníckeho práva k 
pozemku registra C KN par. č. 628/3 – 
záhrada vo výmere 867 m2, 
katastrálne územie Rusovce titulom 
uskutočnenej verejnej obchodnej 
súťaže v prospech kupujúcich, ktorými 
sú 1/ Norbert Berki s manželkou 
Margitou Berkiovou, obidvaja bytom 
Majerníkova č. 4, 841 05 Bratislava a 
kupujúci č. 2/ Pinte Miroslav, bytom 
Fadruszova č. 9, 841 04 Bratislava to 
za kúpnu cenu 154,00 €/m2 t. j. 133 
518 €. Kúpnu cenu sa obaja kupujúci 
zaväzujú uhradiť spoločne a 
nerozdielne. 
 
Schválenie účtovnej závierky 
spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
p o v e r u j e 
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 01.01.2016 - 31.12.2016, 
 
2.  za vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku – zisku vo 
výške 362,14 Eur, dosiahnutom v 
poslednom zdaňovacom období, jeho 
použitím na úhradu neuhradenej straty 
minulých rokov. 
 
Schválenie účtovnej závierky 

Starosta
,  

septemb
er 2017 

Správa o plnení uznesení  
 
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) vyjadrenie 
Hydromeliorácií  š.p., bilanciu 
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spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, 
s.r.o. za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
p o v e r u j e 
starostu Mestskej časti Bratislava – 
Rusovce, aby na valnom zhromaždení 
spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o. 
hlasoval : 
1. za schválenie riadnej účtovnej 
závierky spoločnosti za účtovné 
obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016, 
 
2. za vysporiadanie 
hospodárskeho výsledku - straty vo 
výške =381,44 Eur, dosiahnutej v 
poslednom zdaňovacom období, jej 
prevedením na účet neuhradená strata 
minulých rokov. 
 
Informácia o novom logu Základnej 
školy  s materskou školou Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Rusovce 
Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie Informácia o vzniku 
nového loga Základnej školy  s 
materskou školou Vývojová 228 
Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
 
Pedagogicko-organizačné 
zabezpečenie školského roka 
2017/2018  v Základnej škole s 
materskou školou Vývojová 228  
Bratislava – Rusovce v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava – Rusovce 
Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie Pedagogicko-
organizačné zabezpečenie školského 
roka 2017/2018 v Základnej škole s 
materskou školou Vývojová 228  
Bratislava – Rusovce v pôsobnosti 
mestskej časti  
 
B/ schvaľuje dve triedy v I. ročníku a 
počet žiakov   I. ročníka  v zmysle 
platnej legislatívy v Základnej škole s 
materskou školou Vývojová 228  
Bratislava – Rusovce v pôsobnosti 
mestskej časti pre školský rok 
2017/2018   
 
Záverečný účet Základná škola s 
materskou školou Vývojová 228 
Bratislava – Rusovce za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej 
škole s materskou školou Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce za rok 2016 
podľa predloženej tabuľkovej prílohy 
 
Správa o čerpaní  rozpočtu Ruseko 
m. p. za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie Správu o čerpaní 
rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2016 

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 ku zmene druhu 
pozemku. Odpoveď ešte 
neprišla (1.12.2016). Do 
dnešného dňa bez odozvy 
z magistrátu. Napíšeme 
opätovne výzvu. (4.6.2017) 

Stav bez zmeny 
6.6.2017 – stav 

nezmenený 
- úloha trvá 

Uznesenia z 10.11.2016 
Uzn. č. 229/2016 - kúpa 
pozemkov, p. Maršovská, 
Eurovelo 6 
Zmluva pripravená na podpis, 
avšak čaká sa na vyjadrenie 
ostatných oslovených (aby 
nebolo potrebné vždy znovu 
robiť jednotlivý nový GP). Stav 
nezmenený. Dvaja oslovení sa 
vyjadrili, na vyjadrenie 
ostatných čakáme. 
6.6.2017 – stav nezmenený 

- Úloha trvá 
Uznesenia z 6.4.2017 
Uzn. č. 286 – prenájom p. 
Ochaba  
Zmluva podpísaná 

- Úloha splnená 
 
Uzn. č. 287 – prenájom Q 99 
Zmluva podpísaná 

- Úloha splnená 
 
Uzn. č. 288 – prenájom Krajšie 
Rusovce 
Zmluva podpísaná, celý 
materiál si však vyžiadala 
prokuratúra 

- Úloha trvá 
Uzn. č. 289 – kúpa pozemku E. 
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Návrh na spolufinancovanie 
projektu „Radšej odbornú učebňu 
ako liečebňu“ 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje spolufinancovanie projektu 
„Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“, 
označeného kódom IROP-P02-SC222-
2016-13  vo výške 5 % z celkových 
nákladov vo výške 2 043,00 €. 
/slovom: Dvetisícštyridsaťtri EUR/. 
 
Návrh na schválenie dofinancovania 
miezd v školskej jedálni v   ZŠ s MŠ 
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  
na rok 2017 
Miestne zastupiteľstvo  
A/ schvaľuje  zvýšenie miezd v školskej 
jedálni v ZŠ s MŠ Vývojová 228 v 
priemere o 50 € brutto mesačne na 
každého zamestnanca školskej jedálne 
od 1.7.2017. 
B/ žiada riaditeľa ZŠ s MŠ Vývojová 
228 o predloženie príslušného návrhu 
úpravy  rozpočtu  ZŠ s MŠ Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce  na rok  
2017.   
C/ žiada starostu MČ Bratislava – 
Rusovce o predloženie príslušného 
návrhu úpravy  rozpočtu  MČ 
Bratislava – Rusovce na rok 2017. 
 
Záverečný účet mestskej časti 
Bratislava – Rusovce za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo 
A / berie na vedomie správu o plnení 
rozpočtu a hodnotiacu správu MČ 
Bratislava – Rusovce za rok 2016 
 
B / schvaľuje celoročné hospodárenie 
MČ Bratislava – Rusovce za rok 2016 
bez výhrad 
 
C / schvaľuje predložený návrh na 
usporiadanie záverečného účtu za rok 
2016 
 
D / berie na vedomie stanovisko 
kontrolóra MČ Bratislava – Rusovce k 
záverečnému účtu 
 
E / berie na vedomie správu 
nezávislého audítora 
 
Zmena rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce na r. 2017 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ 
Bratislava – Rusovce na rok 2017 
podľa priloženej tabuľkovej prílohy s 
celkovými príjmami 2 449 370,- €, s  
bežnými príjmami 1 918 330,- €, s 
kapitálovými príjmami 531 040,- € ( z 
toho 354 000,- EUR ako finančné 
operácie) a s celkovými výdavkami 2 
449 370,- €, s bežnými výdavkami 1 
950 190,- € (schodok je krytý z 
príjmových finančných operácií – 

Čierny 
Zmluva podpísaná a podané na 
zápis do katastra. 

- Úloha splnená 
 
Uzn. č. 294 – VOS par. číslo 
628/3 – záhrada, vo výmere 867 
m2, 
Súťaž vyhodnotená – víťaz p. 
Norbert Berki s manželkou 
Margitou. Zápis je predmetom 
samostatného bodu na tomto 
zasadnutí MZ. 

- Úloha splnená 
 
Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave, dňa 6.6.2017 
 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
307/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
308/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zostatku z r.2016 pre ZŠ s MŠ vo 
výške 31 860,- €),  s kapitálovými 
výdavkami 499 180,- € ( z toho 71 
730,- € ako finančné operácie). 
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu 
uznesenia. 
 
Prenájom časti pozemku registra C 
KN par. č. 984 – zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 178 m2 z 
majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre účel okrasná 
záhrada 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom časti pozemku 
registra C KN par. č. 984  –  zastavané 
plochy a nádvoria  (10,5 m  x  17,0 m) 
vo výmere 178 m2  katastrálne územie 
Rusovce v rozsahu presne 
definovanom v priloženej snímke z 
mapového listu  na obdobie 1 roka so 
začiatkom od 01.07.2017  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok,  
PhDr. Irene Vitálošovej PhD, Lónyaiova 
2, 851 10 Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov za 
účelom, ktorým je  využitie daného 
pozemku  ako okrasná záhrada s 
podmienkou, že prenajímateľka doplatí 
nájomné od 01.01. 2017 do 01.07. 
2017 t. j. 99 €. 
 
Prenájom pozemku registra C KN 
par. číslo 783/10 – ostatná plocha vo 
výmere 172 m2 a časti pozemku 
registra C KN par. č. 783/1 – ostatná 
plocha vo výmere 8 m2  z majetku 
obce v zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. 
c) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pre účel okrasná záhrada a 
príjazdová cesta k tomuto pozemku 
(par. č. 783/10) 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  prenájom pozemku registra 
C KN par. č. 783/10 – ostatná plocha 
vo výmere 172 m2 a časť pozemku 
registra C KN par. číslo 783/1 – ostatná 
plocha vo výmere 8 m2, v rozsahu 
presne definovanom v priloženej 
snímke z mapového listu, oba 
pozemky v katastrálnom  území 
Rusovce na obdobie 3 rokov so 
začiatkom od 01.07.2017     za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok,   
MVDr. Antonovi Dostálovi PhD., 
Kovácsova 29, 851 10 Bratislava, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, v 
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších zmien 
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a doplnkov za účelom, ktorým je 
využitie pozemkov ako okrasná 
záhrada a prístupová cesta.   
 
Prenájom časti pozemku registra C 
KN par. číslo 93/5 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 38 m2  
a par. číslo 93/8 – zastavané plochy 
a nádvoria o vo výmere 17 m2  z 
majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, za účelom 
umožnenie vstupu z Gerulatskej 
ulice  do rodinného domu vo 
vlastníctve žiadateľky a pre potreby 
obsluhy tohto rodinného domu 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom časti pozemku 
registra C KN par. č. 93/5 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 a 
časti pozemku  par. č. 93/8   –  
zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 17 m2,  katastrálne územie 
Rusovce v rozsahu presne 
definovanom v priloženej snímke z 
mapového listu na obdobie 10 rokov so 
začiatkom od 01.07.2017  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok,  
PhDr. Henriete Hrubej, Maďarská 62, 
851 10 Bratislava,  ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov za  
účelom, ktorým je  umožnenie vstupu 
do rodinného domu, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľky z ulice 
Gerulatská  a na využívanie prenajatej 
plochy pre potreby obsluhy objektu 
rodinného domu.   
 
Prenájom časti pozemku registra C 
KN par. číslo 93/8 – zastavané 
plochy a nádvoria o vo výmere 31 
m2  z majetku obce v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre účel 
vybudovania spevnených plôch a 
ich využívania ako prístup do 
budúcej novopostavenej materskej 
školy  pri fare 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom časti pozemku 
registra C KN par. č. 93/8   –  
zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 31 m2  katastrálne územie 
Rusovce v rozsahu presne 
definovanom v priloženej snímke z 
mapového listu na obdobie 10 rokov so 
začiatkom od 01.07.2017  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok,  
Rímskokatolíckej cirkvi , farnosť 
Rusovce, Gerulatská 63, 851 10 
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Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov za  
účelom, ktorým je  vybudovanie 
spevnených plôch pre potreby 
novopostavenej škôlky pri fare.  
 
Úprava výmery a s tým súvisiace 
platenie nájomného za pozemky v 
užívaní Slovenského zväzu 
záhradkárov 5 – 4, Rusovce,  podľa 
Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 a 
jej Dodatku č. 1  k pozemkom  
registra C KN v zriadených 
záhradkárskych  osadách vedených 
pod miestnym názvom 
„záhradkárska osada Za kláštorom, 
Za glóbusom a Za  jasľami  z 
celkovej výmery 10 531 m2 na 
výmeru 10 276 m2,   katastrálne 
územie Rusovce 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  úpravu celkovej výmery 
pozemkov v užívaní Slovenského 
zväzu záhradkárov 5-4, Rusovce k 
pozemkom registra C KN v zriadených 
záhradkárskych osadách vedených 
pod miestnym názvom „záhradkárska 
osada Za kláštorom, Za glóbusom a za 
Jasľami  podľa priloženého zoznamu 
týchto pozemkov  a to z celkovej 
výmery 10 531 m2 na výmeru 10 276 
m2 a s tým súvisiacu úpravu výšky 
nájomného, ktoré bude vo výške 7 877 
€/rok.  
 
Odpis nevymožiteľných pohľadávok 
z nájmu bytov ( Pupáková, Nagyová) 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje odpis pohľadávok mestskej 
časti Bratislava-Rusovce v celkovej 
výške 33 243,24 € (slovom: 
Tridsaťtritisíc dvestoštyridsaťtri 
€24/100) podľa priloženého rozpisu. 
 
Odpis nevymožiteľných pohľadávok 
z nájmu bytov (Tariányová, 
Véghová) 
Miestne zastupiteľstvo  
A/  súhlasí s trvalým upustením od 
vymáhania pohľadávok:  
     1. vo výške 3.229,46 eur voči Anite 
Tarjányiovej 
     2. vo výške 4.085,57 eur voči Beáte 
Véghovej 
   
B/ schvaľuje odpis pohľadávok 
uvedených v písmene a) bode 1 a 2 v 
súhrnnej výške 7.315,03 eur 
 
Správa o inventarizácii majetku k 
31.12.2016 MČ Bratislava-Rusovce 
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu o fyzickej a 
dokladovej  inventarizácii majetku MČ 
Bratislava-Rusovce k 31.12.2016 
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Ročná správa o stave bytového 
fondu za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie ročnú správu o stave 
bytového fondu mestskej časti 
Bratislava – Rusovce za rok 2016 
 
Návrh Všeobecne záväzného  
nariadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy ..... o starostlivosti o 
verejnú zeleň a ochrane drevín, 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
Miestne zastupiteľstvo  
odporúča schváliť  Návrh Všeobecne 
záväzného  nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy ..... o starostlivosti o 
verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré 
sú súčasťou verejnej zelene na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy 
 
Súhlas na uzatvorenie Zmluvy o 
odplatnom prevode majetku spojená 
so Zmluvou o zriadení vecného 
bremena 
Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje: 
1) uzatvorenie Zmluvy o 
odplatnom prevode majetku spojenú so 
Zmluvou o zriadení vecného bremena 
uzatvorenú medzi mestskou časťou 
Bratislava-Rusovce a Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s.,  so 
sídlom Prešovská 48, 826 46 
Bratislava.  
 
      Predmetnou zmluvou sa rieši: 
a) odplatný  prevod  vodárenskej 
infraštruktúry (infraštruktúra je bližšie 
špecifikovaná v priloženej Zmluve .....)  
v lokalitách Prímestské bývanie, 
Pieskový hon I., Pieskový hon II. a 
Záhradné apartmány 
b) bezodplatné zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch  
registra C KN par. č. 1162/1, 1287/2, 
1287/10, 1287/100, 1287/142, 
1287/143, 1287/156, 1287/172, 
1287/196, 1287/198, 1287/206, 
1287/226, 1287/227, 1287/228, 
1287/229, 1287/507, 1290/18, 1321/1, 
1321/53 a 1321/54, katastrálne územie 
Rusovce,  evidované v liste vlastníctva 
číslo 1306 v prospech vlastníka 
Mestská časť Bratislava-Rusovce v 
celosti 
c) bezodplatné prenechanie do 
vlastníctva kupujúceho technologickú a 
prenosovú časť objektov čerpacích 
staníc tvoriacu neoddeliteľnú súčasť 
predávanej infraštruktúry. 
Technologická a prenosová časť je 
presne definovaná v Zmluve o 
odplatnom prevode majetku spojená so 
zmluvou o zriadení vecného bremena 
bod  2.2 pís. (g)  bod 1 až 5.  
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2) prerozdelenie kúpnej ceny 
medzi mestskou časťou Bratislava-
Rusovce a RELAX PRO, s.r.o., REL 
Invest, s.r.o., Diverso Rusovce, s.r.o., 
ROT, s.r.o., RELAX Centrum Rusovce, 
s.r.o. (Cloud Consulting s.r.o.), 
HOFFMAN a ALBRECHT, s.r.o. na 
základe zmluvnej dokumentácie 
(Zmluva o prevode spoluvlastníckeho 
podielu zo dňa 04.12.2006, Zmluva o 
odplatnom prevode spoluvlastníckych 
podielov zo dňa 10.12.2010 a Zmluva 
o odplatnom prevode vlastníctva zo 
dňa 7.5.2012)  v minulosti schválených 
uzneseniami miestneho zastupiteľstva 
číslo  402 zo dňa 18.5.2006, 
uznesením č. 484 a 485 zo dňa 
21.10.2010 a uznesením č. 181 zo dňa 
19.4.2012.  
 Zmluva o prevode spoluvlastníckych 
podielov zo dňa 04.12.2006 
uzatvorená medzi RELAX PRO, s.r.o. 
ako predávajúcim a mestskou časťou 
Bratislava-Rusovce ako kupujúcim, 
Zmluva o odplatnom prevode 
spoluvlastníckych podielov zo dňa 
10.12.2010 uzavretá medzi Diverso 
Rusovce s.r.o., RELAX Centrum 
Rusovce s.r.o,   Hoffman a Albrecht,  
s.r.o.,   ROT, s.r.o. ako predávajúcim a 
mestskou časťou Bratislava-Rusovce 
ako kupujúcim a  Zmluva o odplatnom 
prevode vlastníctva zo dňa 7.5.2012 
uzatvorená medzi VYV Residence s. r. 
o. ako predávajúcim a Mestskou 
časťou Bratislava-Rusovce ako 
kupujúcim budú pripravené k 
nahliadnutiu počas rokovania 
miestneho zastupiteľstva, alebo na 
oddelení správy majetku mestskej časti 
Bratislava-Rusovce.  
 
Vyúčtovanie spoločného 
stavebného úradu so sídlom v MČ 
Bratislava - Rusovce za rok 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje návrh dodatku č. 1 k Zmluve 
o spoločnej činnosti pri plnení 
preneseného výkonu štátnej správy na 
úseku územného konania a 
stavebného poriadku medzi mestskými 
časťami Bratislava – Rusovce, 
Bratislava – Jarovce a Bratislava – 
Čunovo vrátane aktualizovanej tabuľky 
predpokladaných personálnych a 
prevádzkových nákladov na spoločný 
stavebný úrad a spôsob rozúčtovania. 
Zároveň berie na vedomie vyúčtovanie 
spoločného stavebného úradu so 
sídlom v MČ Bratislava - Rusovce za 
rok 2016 
 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra na II. polrok 
2017 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
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miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava- Rusovce na II. polrok 2017 
 
Správa o výsledku následnej 
finančnej kontroly dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov, všeobecne záväzných 
nariadení mestskej časti a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava 
– Rusovce a kontrola plnenia 
prijatých opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov v ZŚ s MŠ 
Vývojová 228, pri procesoch 
verejného obstarávania tovarov, 
prác a služieb vyplývajúcich z 
prerokovanej Správy z následnej 
finančnej kontroly č.04/03/2016 
Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie Správu o výsledku 
následnej finančnej kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov, všeobecne 
záväzných nariadení mestskej časti a 
interných predpisov mestskej časti 
Bratislava – Rusovce a kontrolu 
plnenia prijatých opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov v 
ZŚ s MŠ Vývojová 228, pri procesoch 
verejného obstarávania tovarov, prác a 
služieb vyplývajúcich z prerokovanej 
Správy z následnej finančnej kontroly 
č.04/03/2016 . 
 
Správa z kontroly dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov 
mestskej časti Bratislava- Rusovce 
a kontrola plnenia ďalších úloh 
ustanovených osobitnými predpismi 
pri efektívnom, hospodárnom, 
účelovom a účinnom nakladaní s 
verejnými prostriedkami v oblasti 
sociálnych služieb  
zabezpečovaných mestskou časťou, 
v rozpočtovom roku 2016 
Miestne zastupiteľstvo  
A./ berie na vedomie  
Správu o výsledkoch z vykonanej 
kontroly  dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov mestskej časti 
Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi pri efektívnom, 
hospodárnom, účelovom a účinnom 
nakladaní s verejnými prostriedkami v 
oblasti sociálnych služieb  
zabezpečovaných mestskou časťou, v 
rozpočtovom roku 2016 
                                                      
 B./ žiada starostu mestskej časti 
Zabezpečiť plnenie Opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov z 
vykonanej kontroly 
 
C./ žiada miestneho kontrolóra 
vykonať kontrolu plnenia prijatých 
Opatrení v návrhu Plánu kontrolnej 
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činnosti na I. polrok 2018      
 
Správa z vykonanej kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov s dôrazom na 
hospodárnosť, efektívnosť a 
účelovosť vynakladania verejných 
finančných prostriedkov a procesov 
verejného obstarávania pri 
obstarávaní tovarov, prác a služieb 
počas roka 2016 , kontrola 
dodržiavania slobodného prístupu k 
informáciám a ochrany osobných 
údajov pri sprístupňovaní informácií 
na miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava- Rusovce v súlade s 
prijatým Plánom kontrolnej činnosti 
pre I. polrok 2017 
Miestne zastupiteľstvo 
A./ berie na vedomie Správu o 
výsledkoch z vykonanej kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov s dôrazom na 
hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť 
vynakladania verejných finančných 
prostriedkov a procesov verejného 
obstarávania pri obstarávaní tovarov, 
prác a služieb počas roka 2016 , a 
kontroly dodržiavania slobodného 
prístupu k informáciám a ochrany 
osobných údajov pri sprístupňovaní 
informácií na miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava- Rusovce  
 
 B./ žiada starostu mestskej časti 
Zabezpečiť plnenie Opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov z 
vykonanej kontroly 
 
 C./ žiada miestneho kontrolóra 
vykonať kontrolu plnenia prijatých 
Opatrení v návrhu Plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2018      
 
Návrh na priznanie odmeny 
miestnemu kontrolórovi MČ 
Bratislava-Rusovce  za I. polrok 
roku 2017 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje odmenu pre miestneho 
kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce z 
vyplatených platov kontrolóra v prvom 
polroku 2017 vo výške 30 %  
 
Návrh na priznanie odmeny 
zástupcovi starostu  MČ  Bratislava-
Rusovce za I. polrok roku 2017 
 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje odmenu zástupcovi  starostu 
MČ Bratislava-Rusovce zo 
schválených odmien vyplatených v 
prvom polroku 2017  vo výške 50 %  
 
Návrh na schválenie nového člena 
komisie pre financie, podnikanie a 
služby Juraja Glazer - Opitza 
Miestne zastupiteľstvo  
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schvaľuje nového člena komisie pre 
financie, podnikanie a služby Juraja 
Glazer - Opitza 
 
Zapísala: Mária Jajcajová, v.r. 
V Bratislave dňa 6. 7. 2017 
Dušan Antoš 
Starosta v.r.. 
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27.07. 
mimoria
dne MIZ 

Participatívny rozpočet mestskej 
časti Bratislava – Rusovce na rok 

2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje podmienky pre napĺňanie a 
realizáciu Participatívneho rozpočtu, 
vrátane termínov, ako sú uvedené v 
predloženom znení tohto návrhu 
 
Doplnenie kupujúceho na pozemok  
par. č.628/3- záhrada o výmere 867 

m2 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje zmenu a doplnenie svojho 
Uznesenia, ktoré bolo prijaté pod č. 
296/B na rokovaní 29. júna 2017 
a jeho nové znenie je nasledovné: 
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, 
katastrálne územie Rusovce 
a schvaľuje prevod vlastníckeho práva 
k pozemku registra C KN par. č. 628/3 
– záhrada vo výmere 867 m2, 
katastrálne územie Rusovce titulom 
uskutočnenej verejnej obchodnej 
súťaže v prospech kupujúcich, ktorým 
sú: Norbert Berki s manželkou 
Margitou Berkiovou, obidvaja bytom 
Majerníkova č. 4, 841 05 Bratislava, 
Miroslav Pinte, Fadruszova č. 9, 841 
04 Bratislava a Radoslav Garanič, 
bytom Colnícka 11A, 981 10 
Bratislava,  každý kupujúci v podiele 
1/3 k celku, a to za kúpnu cenu 154,00 
€/m2 t. j. 133 518 €. Kúpnu cenu sa 
kupujúci zaväzujú uhradiť spoločne 
a nerozdielne. 
  
Vytvorenie pracovnej skupiny pre 
vyhodnotenie projektov 
participatívneho rozpočtu na rok 
2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje pracovnú skupinu pre 
vyhodnotenie projektov, ktoré sa budú 
realizovať z participatívneho 
rozpočtuna rok 2017 v zložení: Juraj 
Glazer – Opitz a Robert Kalmár ako 
poslanci, Martin Kubánka a Juraj 
Liszkay za občanov a Janette 

Starosta
,  

Septem
ber 2017 

Predmetom rokovania nebolo 
vyhodnotenie plnenia uznesení, 
vzhľadom na mimoriadny termín 

zvolania MiZ 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

Kubicová za miestny úrad.  
 
Zapísala: Mária Jajcajová, v.r. 
V Bratislave dňa 27.7.2017 
 
Dušan Antoš,starosta v. r. 
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21.09. 
riadne 
MIZ 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu o plnení 
uznesení a informatívnych  materiálov 
k 21.9.2017 
 

Čerpanie rozpočtu príjmov 
a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 
Bratislava – Rusovce  k 30.06.2017 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie čerpanie rozpočtu 
k 30.06.2017 príjmov a výdavkov v 
Základnej škole s materskou školou 
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce 
 

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov 
a výdavkov č. 2  ZŠ s MŠ Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce  na rok 

2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje predložený návrh  úpravy  
rozpočtu  č. 2  ZŠ s MŠ Vývojová 228 
Bratislava – Rusovce  na rok  2017 
 

Správa o čerpaní  rozpočtu m. p. 
Ruseko k 30.6.2017 

Miestne zastupiteľstvo 
berie na vedomie Správu o čerpaní 
rozpočtu m. p. Ruseko k 30.06.2017 
 

Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce  na rok 2017 k 30.6.2017 

a monitorovacia správa 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie  Plnenie rozpočtu 
MČ Bratislava – Rusovce  na rok 2017 
k 30.6.2017 a monitorovaciu správu 
programového rozpočtu na rok 2017 
k 30.6.2017 bez pripomienok. 
 

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce na r. 2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ 
Bratislava – Rusovce na rok 2017 
podľa priloženej tabuľkovej prílohy 
s celkovými príjmami 2 449 370,- €, 
s  bežnými príjmami 1 918 330,- €, 
s kapitálovými príjmami 531 040,- € ( 
z toho 354 000,- EUR ako finančné 
operácie) a s celkovými výdavkami 2 
449 370,- €, s bežnými výdavkami 1 
950 190,- € (schodok je krytý 
z príjmových finančných operácií – 
zostatku z r.2016 pre ZŠ s MŠ vo 
výške 31 860,- €),  s kapitálovými 
výdavkami 499 180,- € ( z toho 
71 730,- € ako finančné operácie). 
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu 

Starosta
,  

Novemb
er 2017 

Správa o plnení uznesení  
 
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) 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 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 
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uznesenia. 

Prenájom pozemku registra E KN 
parc. č. 3330/1 a časti pozemku 
registra C KN parc. č. 1115/1 od 
Železníc Slovenskej republiky, 

Bratislava 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom pozemku registra 
E KN s parc. č. 3330/1, druh pozemku 
Ostatné plochy, o výmere 724 m2, ktorý 
je zapísaný na LV č. 1862 a prenájom 
časti pozemku registra C KN s parc. č. 
1115/1, druh pozemku Zastavané 
plochy a nádvoria, o výmere 760 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 704  
nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Rusovce, a to v rozsahu presne 
definovanom v priloženej snímke 
z mapového listu na dobu neurčitú za 
cenu  
0,22 EUR/rok/m2 v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov od vlastníka, 
ktorým je Slovenská republika, 
zastúpená správcom týchto 
nehnuteľností: Železnice Slovenskej 
republiky, Bratislava, so sídlom 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 
31 364 501, a to za podmienok podľa 
predloženého návrhu zmluvy. 
 

Prenájom pozemku registra C KN 
par. číslo 752 – záhrada vo výmere 

792 m2, katastrálne územie Rusovce 
z majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pre účel  
hospodárska a okrasná záhrada 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom pozemku registra 
C KN par. č. 752 – záhrada vo výmere 
792 m2, katastrálne územie Rusovce, 
na obdobie 5 rokov so začiatkom od 
01.10.2017 za cenu stanovenú 
uznesením miestneho zastupiteľstva 
číslo 255 zo dňa 15.12.2016  t. j.  20 € 
+ 1 €/m2/rok,  Ing. arch. Jane 
Velebovej s manželom Ing. arch. 
Petrom Velebom, Kovácsova 59, 851 
10 Bratislava  a Anne Velebovej 
s manželom Karolom Velebom, 
Latorická 45, 821 07 Bratislava, 
každému v podiele ½ k celku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade so zákonom  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov za účelom, ktorým je 
využitie pozemku ako hospodárska 
a okrasná záhrada.  

 
Predĺženie nájomnej zmluvy č. 

18160111/2012  k  pozemku registra 
C KN par. číslo 418 – záhrada vo 

výmere 216 m2, katastrálne územie 
Rusovce, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v súlade so 

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). Do dnešného dňa 
bez odozvy z magistrátu. 
Napíšeme opätovne výzvu. 
(4.6.2017) 
Stav bez zmeny 
6.6.2017 – stav nezmenený 
4.9.2017 – dostali sme súhlas 
z magistrátu. Momentálne je 
podaná žiadosť na 
Poľnohospodársky pôdny fond 
a na Lesný fond o vyňatie 
pozemkov. 
  
K 9.11.201 Poľnohospodársky 
pôdny fond zaslal 16.10.2017 
rozhodnutie o vyňatí 
poľnohospodárskej pôdy. Lesný 
fond na vyňatie potrebuje 
súhlas obhospodarovateľa lesov 
OZ Smolenice nie staršie ako 
jeden rok. – To sa pripravuje.  
K prevodu verejného osvetlenie 
je potrebný súhlas s vecným 
bremenom 6 majiteľov 
pozemkov. P. Partika súhlas dal, 
3 vlastníci – p. Jančovičová, 
Ilavská a Tvrdá súhlas nedali 
pretože majú na uvedené 
pôžičku, museli by meniť 
zmluvy s bankami. P. Bugár asi 
súhlas dá a posledné fi Diverso 
s.r.o. bola oslovená ale do dnes 
sa nevyjadrili. 

- Úloha trvá 
 
 
 
 
 
 
Uznesenia z 10.11.2016 
Uzn. č. 229/2016 - kúpa 
pozemkov, p. Maršovská, 
Eurovelo 6 
Zmluva pripravená na podpis, 
avšak čaká sa na vyjadrenie 
ostatných oslovených (aby 
nebolo potrebné vždy znovu 
robiť jednotlivý nový GP). Stav 
nezmenený. Dvaja oslovení sa 
vyjadrili, na vyjadrenie 
ostatných čakáme. 
6.6.2017 – stav nezmenený 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 
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zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí § 9a ods. 9 písm. c)  pre účely 

záhrada 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  predĺženie nájomnej 
zmluvy č. 18160111/2012 k pozemku 
registra C KN par. č. 418 – záhrada vo 
výmere 216 m2,  katastrálne  územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 18.10.2017 za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok, 
Mgr. Veronike Vandrašekovej, Hájová 
39, 851 10  Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov 
za účelom využívania ako záhrada.   
 

Prenájom nebytového priestoru 
(spoločnosť REAL-TIP s.r.o.) 
v administratívnej budove na 
Balkánskej ul. 102, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  
a/ predĺženie prenájmu nebytových 
priestorov  a to miestnosti č. 1 a č. 2 
v administratívnej budove na 
Balkánskej ul. č. 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 + energie 
(paušálne 30,- €/m2/rok), na účel - 
kancelárske priestory, na dobu 1 roka, 
so začiatkom od 1.10.2017 ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v  zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku 
obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov, z dôvodu , že MČ považuje 
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 
na predmetné priestory za neefektívne  
 
b/ ukončenie nájomnej zmluvy 
v prípade, ak si REAL – TIP, s.r.o. 
nebude počas  
1-ročnej doby nájmu plniť svoje 
záväzky riadne a včas, teda uhrádzať 
platby týkajúce sa nájmu alebo služieb 
spojených s nájmom, vždy do 15. dňa 
v mesiaci. 
 
Prijatie daru, nehnuteľného majetku 
– pozemkov v bývalej záhradkárskej 
osade, Colnícka ulica, do vlastníctva 
MČ Bratislava-Rusovce. Ide 
o pozemky registra C KN par. č. 
390/345 – záhrada s výmerou 9 m2  
a pozemku par. číslo 390/348 – 
záhrada vo výmere 9 m2 v podiele 
1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy 
o budúcej darovacej zmluve na 
pozemky  registra C KN par. č. 

4.9.2017 – stav nezmenený 
9.11.2017 – stav nezmený 

- Úloha trvá 
 
Uznesenia z 6.4.2017 
 
Uzn. č. 288 – prenájom Krajšie 
Rusovce 
Zmluva podpísaná, celý 
materiál si však vyžiadala 
prokuratúra 
4.9.2017 – prokuratúra nám 
vrátila doklady s upozornením 
par. 28 ods. 1 Zákona NR SR  
č. 153/2001 o prokuratúre. 
Mestská časť odpísala 
prokuratúre – Upovedomenie 
o nedôvodnosti „Upozornenie 
prokurátora....“ 28.8.2017 si ho 
prokuratúra prevzala. 
9.11.2017 Zmluva podpísaná, 
zverejnená 

- Úloha splnená 
 
Uznesenia z 29.6.2017 
Uzn. č. 317/2017 –odplatný 
prevod BVS 
Bola podaná na kataster 
žiadosť o vecné bremeno 
9.11.2017 vklad je povolený 
ešte čakáme na doručenie 
rozhodnutia z katastra 

- Úloha trvá 
 
Uznesenia z 21.9.2017 
Uzn. č. 335 -  prenájom 
Železnice 
9.11.2017 zmluva sa pripravuje 
na podpis 
- úloha trvá 
 
Uzn. č. 336 – prenájom Jana 
a Peter Velebovi 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 337 – prenájom V. 
Vandrášekovej 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
Uzn. č. 338 – prenájom REAL – 
TYP 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 339 – prijatie daru od p. 
Kasanickej 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 340 – prijatie daru od p. 
Vladárovej 
9.11.2017 dňa 24.10.2017 bol 
zaslaný návrh na vklad na 
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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  
a pozemku  par. č. 390/74 – ostatná 
plocha s výmerou 271 m2  v podiele 
2/96 k celku 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  
 

A/ prijatie daru od Dany 
Kasanickej, Wolkrova 5, 851 01 
Bratislava a to pozemku    registra 
C KN par. č. 390/345 – záhrada 
s výmerou 9 m2  a pozemku par. č. 
390/348 – záhrada vo výmere 9 
m2 v podiele 1/1 k celku  
 

B/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
darovacej zmluve s pani Danou 
Kasanickou na 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 plocha 
s výmerou 202 m2  v podiele 2/96 
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 2/96 
k celku, evidovaný v liste 
vlastníctva číslo 2095, katastrálne 
územie Rusovce, slúžiace ako 
prístupová cesta k pozemkom  par. 
č. 390/345 a  390/348.  

 
Prijatie daru, nehnuteľného majetku 
– pozemkov v bývalej záhradkárskej 
osade Colnícka ulica, do vlastníctva 

MČ Bratislava-Rusovce. Ide 
o pozemky registra C KN par. č. 

390/311 – záhrada s výmerou 10 m2 
a pozemok par. číslo 390/307 – 

záhrada vo výmere 10 m2  v podiele 
1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy 
o budúcej darovacej zmluve za 
účelom darovania podielov na 

pozemkoch  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  a par. č. 
390/74 – ostatná plocha s výmerou 

271 m2 v  podiel  2/96 k celku 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  

A/ prijatie daru od Ing. Vladimíra 
Vladára s manželkou Lenkou 
Vladárovou, Haanova 2685/4, 851 04 
Bratislava a to pozemku registra C 

kataster 
- úloha trvá 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave, dňa 30.10.2017 
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KN par. č. 390/311 – záhrada 
s výmerou 10 m2  a pozemku par. č. 
390/307 – záhrada vo výmere 10 m2 
v podiele 1/1 k celku  
 
B/ uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
darovacej zmluve s pánom Ing. 
Vladimírom Vladárom s manželkou 
Lenkou Vladárovou na 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 plocha 
s výmerou 202 m2  v podiele 2/96 
k celku, evidované v liste vlastníctva 
číslo 1043, katastrálne územie 
Rusovce, a pozemku registra C KN 
par.  číslo 390/74 – ostatná plocha 
s výmerou 271 m2  v podiele 2/96 
k celku, evidovaný v liste vlastníctva 
číslo 2095, katastrálne územie 
Rusovce, slúžiace ako prístupová 
cesta k pozemkom  par. č. 390/311 a  
390/307.  

Žiadosť o premiestnenie reklamnej 
tabuľu a s tým súvisiacu zámenu 

časti pozemku registra C KN par. č.  
88/2 ostatná plocha vo výmere 3 m2  
za časť pozemku registra C KN par. 
č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 
m2,  katastrálne územie Rusovce vo 
vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-
Rusovce v súlade so zákonom č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje premiestnenie reklamnej 
tabule a s tým súvisiacu zámenu časti 
jedného z prenajatých pozemkov a to 
pozemku  registra C KN par. č. 88/2 – 
ostatné plochy vo výmere 3 m2  za časť 
pozemku registra C KN par. číslo 89/1 
– ostatná plocha vo výmere 3 m2 
v  Nájomnej zmluve č. 63/2011-5 zo 
dňa 23.6.2011 s platnosťou do 
23.6.2021 za dohodnutú výšku nájmu 
300 € ročne,  uzatvorenú s nájomcom: 
Slovenský ľudový umelecký kolektív, 
Balkánska 31, 853 08 Bratislava, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov § 9a ods. 9 písm. c). 
Doba nájmu a   dohodnutá cena nájmu 
zostáva nezmenená, a to  v rozsahu 
presne definovanom v priloženej 
snímke z mapového listu 
 

Navrhnuté projekty v rámci 
participatívneho rozpočtu a úprava 
pravidiel participatívneho rozpočtu 

na rok 2017 

Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie informáciu 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
343/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o podaných projektoch v rámci 
participatívneho rozpočtu : 
- Projekt OZ Rusovčan „ Kúpa 

a osadenie kŕmidiel pre vtáky 
a vtáčích búdok s potravou 

- Projekt OZ Rusovčan „ 
Doplnenie detského ihriska 
o nový prvok – o šmykľavku“ 

- Projekt  Ing. Kataríny Winter 
„Dajme veci na poriadok“ 

- Projekt MČ Bratislava – 
Rusovce „Osadenie lavičiek 
v parčíkoch na Balkánskej ul. 
a smetných košov na 
Kovácsovej ul. a Balkánskej 
ul. 

- Projekt  MČ Bratislava – 
Rusovce „Obnova tradície 
trhov v Rusovciach – 
zakúpenie trhových stánkov“ 

- Projekt  MČ Bratislava – 
Rusovce „Osadenie lavičiek 
pri Rusovskom ramene“ 

 
B/ schvaľuje doplnenie pravidiel 
participatívneho rozpočtu na rok 
2017 v bode 5) Vyhodnotenie 
hlasovania v druhom odseku 
o vetu „ započítané budú iba hlasy  
občanov s trvalým pobytom v MČ 
Bratislava - Rusovce 

 
Návrh na spolufinancovanie 
projektu „Rozvojový projekt 

Telocvične 2017“ 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje spolufinancovanie projektu 
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej a športovej výchovy 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby novej telocvične  „RP 
Telocvične 2017“  vo výške 15 %, čo 
predstavuje výšku 6 600 EUR (slovom 
šesťtisícšesťsto  EUR) z celkových 
nákladov projektu 44 000 EUR. 
 
Zapísala: Mária Jajcajová 
V Bratislave dňa 22. 9. 2017 
 
Dušan Antoš v.r. 

UMZ 
344/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.10. 
mimoria
dne MIZ 

Návrh na zmenu textovej časti 
uznesenia č. 303 zo dňa 29.6.2017 

spolufinancovanie projektu „Radšej 
odbornú učebňu ako liečebňu“, 
označeného kódom IROP-P02-

SC222-2016-13 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje znenie  textu uznesenia č. 
303 zo dňa 29.6.2017 nasledovne:  
 
„schvaľuje  
A/ predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) za 
účelom realizácie projektu „Radšej 
odbornú učebňu ako liečebňu“ 
realizovaného v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný 

Starosta Novemb
er 2017 

Predmetom rokovania nebolo 
vyhodnotenie plnenia uznesení, 
vzhľadom na mimoriadny termín 
zvolania MiZ  
Chybné číslovanie uznesení- 
poradové číslo 344 duplicitné. 
 
 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
345/2017 

finančný príspevok na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom 
hl. mesta SR Bratislava a PHSR 
Mestskej časti Bratislava – Rusovce, 
B/ zabezpečenie realizácie projektu 
v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci, 
C/ zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 
2 043,00 €, čo predstavuje 5 % 
spolufinancovanie v rámci celkových 
oprávnených výdavkov projektu  
D/ zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Rusovce“   
  

Vyhodnotenie projektu 
Participatívneho rozpočtu Mestskej 

časti Bratislava- Rusovce na rok 
2017 

 
Uznesenie č. 344 

zo dňa 30. 10. 2017  
 
Miestne zastupiteľstvo  

A/ schvaľuje výsledky hlasovania 
za projekty participatívneho 
rozpočtu MČ Bratislava – 
 Rusovce pre rok 2017 
v predloženom znení 

     B/ schvaľuje realizáciu projektu č. 
2 Doplnenie detského ihriska o nový 
prvok –    o šmykľavku, variant 
č. 2, ktorú zrealizuje spoločnosť 
ENERCOM s.r.o., 
 Novozámocká 102, Nitra, 
v sume 1.923,-€ + terénne úpravy 
 
Zapísala: Mária Jajcajová 
V Bratislave dňa 31.10.2017 
 
Dušan Antoš, starosta 

UMZ 
346/2017 
 
 
 
UMZ 
347/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
348/2017 

09.11. 
riadne 
MiZ 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu o plnení 
uznesení a informatívnych  materiálov 
k 9.11.2017 
 
Poslanecký návrh zmeny Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy - článok 91 
písmeno b) – rozpočtové určenie 
príjmov Bratislavy a mestských 
častí 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje návrh zmeny Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy - článok 91 písmeno b) – 
rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a 
mestských častí v predloženom znení. 
 
Zrušenie VZN č. 6/2009, 3/2010, 

Starosta
,  

12/ 2017 
 
 

Správa o plnení uznesení  
 
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 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 
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1/2014 a 5/2014 všetky o vyhradení 
plochy na umiestňovanie volebných 
plagátov počas volebnej   kampane  
vo  voľbách  do  orgánov  
samosprávy  obcí  v  mestskej  časti 
Bratislava – Rusovce  podľa  zákona 
č. 346/1990  Zb. v znení neskorších 
predpisov 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje zrušenie VZN č. 6/2009, 
3/2010, 1/2014 a 5/2014 všetky o 
vyhradení plochy na umiestňovanie 
volebných plagátov počas volebnej   
kampane  vo  voľbách  do  orgánov  
samosprávy  obcí  v  mestskej  časti 
Bratislava – Rusovce  podľa  zákona č. 
346/1990  Zb. v znení neskorších 
predpisov 
 

Poskytnutie finančného príspevku 
pre dôchodcov (jubilantov) nad 70 

rokov vrátane 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje poskytovanie  finančného 
príspevku jubilantom za II. polrok 2017, 
vo výške 5,-€ pri príležitosti dosiahnutia 
veku 70 rokov vrátane a viac, každému 
dôchodcovi s trvalým pobytom 
v Rusovciach; pričom spôsob 
vyplácania sa bude riadiť uzn. č. 121 
zo dňa 10. 11. 2011. 
 
Poskytnutie vianočného finančného 

príspevku pre dôchodcov nad 70 
rokov vrátane 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 14,-€ pri príležitosti 
vianočného posedenia v roku 2017, 
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 
 

Uzatvorenie dodatku k nájomnej 
zmluve č. 18160002/2015 na zmenu 
výmery prenajatých pozemkov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu neúmyselného záberu 
tejto plochy pri realizácii oplotenia 

pozemku 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje uzatvorenie dodatku 
k nájomnej zmluve č. 18160002/2015 
zo dňa 28.9.2015 na úpravu 
(zväčšenie) výmery prenajatej  plochy 
pozemku registra C KN par. č. 1290/44 
– zastavané plochy a nádvoria 
z výmery 5 m2  na  výmeru 8 m2 
a nájom pozemku registra C KN par. č. 
1290/60 – ostatná plocha vo výmere 
13 m2,  zamerané a spresnené  
geometrickým plánom č. 83-2/2017 zo 
dňa 03.07.2017 pre nájomcu Peter 

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) 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 
ku zmene druhu pozemku. 
Odpoveď ešte neprišla 
(1.12.2016). Do dnešného dňa 
bez odozvy z magistrátu. 
Napíšeme opätovne výzvu. 
(4.6.2017) 
Stav bez zmeny 
6.6.2017 – stav nezmenený 
4.9.2017 – dostali sme súhlas z 
magistrátu. Momentálne je 
podaná žiadosť na 
Poľnohospodársky pôdny fond 
a na Lesný fond o vyňatie 
pozemkov. 
  
K 9.11.201 Poľnohospodársky 
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Bugár, Starorímska 14, 851 10 
Bratislava, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
z dôvodu, že je potrebné vytvoriť 
právny vzťah k zastavanému pozemku 
pre účely jeho preukazovania najmä 
v stavebnom konaní, a to za cenu 
stanovenú  uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 
15.12.2016 t.j. 20 € + 1€/m2/rok. 
 

Prenájom pozemku registra C KN 
par. číslo 752 – záhrada vo výmere 

792 m2, katastrálne územie Rusovce 
z majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 
ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, pre účel  
parkovania osobných automobilov 

Miestne zastupiteľstvo  
neschvaľuje prenájom časti pozemku 
registra C KN par. č. 965/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 36 m2, katastrálne územie 
Rusovce, na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.12.2017 za cenu 
stanovenú dohodou t. j. 7€/m2/rok  
Petrovi Ševčíkovi, Adámiho 17, 841 05 
Bratislava v podiele 1/3 k celku,  
Radkovi Kurucovi, Mirka Nešpora 26, 
080 01 Prešov v podiele 1/3 k celku 
a Martinovi Halásovi, Kovácsová 46, 
851 10 Bratislava v podiele 1/3  k celku 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade so zákonom  č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov za účelom, ktorým je 
využitie pozemku na parkovanie 
osobných automobilov, teda účel 
nájmu, ktorý bol dohodnutý aj 
s predchádzajúcim užívateľom. 
Prenajatá časť pozemku je bližšie 
špecifikovaná v snímke z katastrálnej 
mapy a v upravenej časti projektu. 
 
b/ navrhuje predloženie podmienok 
k verejnej obchodnej súťaže do 
budúceho MZ za účelom prenájmu 
pozemku na parkovanie 
 

Žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy číslo 18160121/2013 na časť 

pozemku registra C KN par. číslo 
951/1 za účelom predaja ovocia 

a zeleniny v predajnom stánku vo 
výmere 18 m2 ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

Miestne zastupiteľstvo  
neschvaľuje  predĺženie nájomnej 
zmluvy č. 18160121/2013  na 
prenájom  časti pozemku registra  C 
KN  par. č. 965/1 -  zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. 
Rusovce, za účelom  predaja ovocia 
a zeleniny v predajnom stánku, za 
cenu 49,80 € /m2/rok, Františkovi 

pôdny fond zaslal 16.10.2017 
rozhodnutie o vyňatí 
poľnohospodárskej pôdy. Lesný 
fond na vyňatie potrebuje 
súhlas obhospodarovateľa 
lesov OZ Smolenice nie staršie 
ako jeden rok. – To sa 
pripravuje.  
K prevodu verejného osvetlenie 
je potrebný súhlas s vecným 
bremenom 6 majiteľov 
pozemkov. P. Partika súhlas dal, 
3 vlastníci – p. Jančovičová, 
Ilavská a Tvrdá súhlas nedali 
pretože majú na uvedené 
pôžičku, museli by meniť 
zmluvy s bankami. P. Bugár asi 
súhlas dá a posledné fi Diverso 
s.r.o. bola oslovená ale do dnes 
sa nevyjadrili. 
- Úloha trvá 
 
 
 
 
 
 
Uznesenia z 10.11.2016 
Uzn. č. 229/2016 - kúpa 
pozemkov, p. Maršovská, 
Eurovelo 6 
Zmluva pripravená na podpis, 
avšak čaká sa na vyjadrenie 
ostatných oslovených (aby 
nebolo potrebné vždy znovu 
robiť jednotlivý nový GP). Stav 
nezmenený. Dvaja oslovení sa 
vyjadrili, na vyjadrenie 
ostatných čakáme. 
6.6.2017 – stav nezmenený 
4.9.2017 – stav nezmenený 
9.11.2017 – stav nezmený 
- Úloha trvá 
 
Uznesenia z 6.4.2017 
 
Uzn. č. 288 – prenájom Krajšie 
Rusovce 
Zmluva podpísaná, celý 
materiál si však vyžiadala 
prokuratúra 
4.9.2017 – prokuratúra nám 
vrátila doklady s upozornením 
par. 28 ods. 1 Zákona NR SR  
č. 153/2001 o prokuratúre. 
Mestská časť odpísala 
prokuratúre – Upovedomenie o 
nedôvodnosti „Upozornenie 
prokurátora....“ 28.8.2017 si ho 
prokuratúra prevzala. 
9.11.2017 Zmluva podpísaná, 
zverejnená 
- Úloha splnená 
 
Uznesenia z 29.6.2017 
Uzn. č. 317/2017 –odplatný 
prevod BVS 
Bola podaná na kataster 
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Hegedüsovi, Blagoevova 18, 851 01 
Bratislava, IČO 45299013, na obdobie 
od 1.12.2017 do 30.11.2018 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov z dôvodu, že MČ 
považuje vyhlásenie verejnej 
obchodnej súťaže na predmetné 
priestory za neefektívne, pretože 
doterajšie plnenie povinností nájomcu 
bolo bez výhrady a preto je pre 
prenajímateľa efektívne zachovať tento 
právny vzťah na ďalšie obdobie. 
Nájomca je povinný za obdobie od 
1.10.2017 do 30.11.2017 doplatiť 
149,40 € za užívanie pozemku bez 
právoplatne uzatvorenej nájomnej 
zmluvy.  
 
b/ žiada starostu upresniť vhodnejšiu 
lokalitu umiestnenia stánku 
 

Predĺženie nájomnej zmluvy č. 
18160012/2004 na prenájom 

pozemku registra C KN par. číslo 
145/3 – zastavané plochy a nádvoria  

vo výmere 66 m2 a  pozemku 
registra C KN par. č. 145/4 – 

zastavané plochy a nádvoria  vo 
výmere 40 m2 z majetku obce 

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

ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, za účelom podnikateľskej 

činnosti -  prevádzkovanie 
kaderníckeho salónu Venuša.  

Pozemok par. číslo 145/4    slúži ako 
prístupová cesta   na údržbu objektu 

postaveného na pozemku par. č. 
145/3, súpisné číslo 742 a ako 

vstupu do tohto objektu v ktorom je 
umiestnená prevádzka kaderníctva 

Venuša. Stavbu so súpisným číslom 
742 má p. Anna Keszeiová    vo 

svojom vlastníctve 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  predĺženie nájomnej 
zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom 
pozemku registra C KN par. č. 145/3 – 
zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 66 m2 a pozemku registra C 
KN par. číslo 145/4 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 40 m2, 
katastrálne územie Rusovce na 
obdobie 5 rokov so začiatkom od 
01.01.2018  za cenu stanovenú 
uznesením miestneho zastupiteľstva 
číslo 255 zo dňa 15.12.2016  t. j.  20 € 
+ 1 €/m2/rok,   Anne Keszeiovej –
Venuša, IČO: 32 213 115, sídlom 
Colnícka 114/2, 851 10 Bratislava, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov z dôvodu podpory a 
rozvoja podnikania a služieb pre 
občanov na území mestskej časti 

žiadosť o vecné bremeno 
9.11.2017 vklad je povolený 
ešte čakáme na doručenie 
rozhodnutia z katastra 
- Úloha trvá 
 
Uznesenia z 21.9.2017 
Uzn. č. 335 -  prenájom 
Železnice 
9.11.2017 zmluva sa pripravuje 
na podpis 
- úloha trvá 
 
Uzn. č. 336 – prenájom Jana a 
Peter Velebovi 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 337 – prenájom V. 
Vandrášekovej 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
Uzn. č. 338 – prenájom REAL – 
TYP 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 339 – prijatie daru od p. 
Kasanickej 
9.11.2017 – úloha splnená, 
zmluva zverejnená 
 
 
Uzn. č. 340 – prijatie daru od p. 
Vladárovej 
9.11.2017 dňa 24.10.2017 bol 
zaslaný návrh na vklad na 
kataster 
- úloha trvá 
 
 
Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave, dňa 30.10.2017  
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v podobe prevádzky kaderníctva.   
 

Prenájom nebytového priestoru 
(Zrneková Zuzana) 

v administratívnej budove na 
Balkánskej ul. 102, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje predĺženie prenájmu 
nebytového priestoru  a to miestnosti č. 
9  v administratívnej budove na 
Balkánskej ul. č. 102, 851 10 
Bratislava, v celkovej výmere 7,2 m2 
a podiel na spoločných priestoroch 
vo výmere 8,56 m2 pani Zuzane 
Zrnekovej, Colnícka ul. 440/19, 
Bratislava, za cenu nájmu 49,90 
€/m2/rok + spotrebu energií (paušálne 
30,- €/m2/rok), na účel - kancelárske 
priestory, na dobu 1 roka, so začiatkom 
od 15.12.2017 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v  zmysle zákona č. 
138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov, 
z dôvodu, že MČ považuje vyhlásenie 
verejnej obchodnej súťaže na 
predmetné priestory za neefektívne, 
pretože doterajšie plnenie povinností 
nájomcu bolo bez výhrady a preto je 
pre prenajímateľa efektívne zachovať 
tento právny vzťah na ďalšie obdobie. 

 
Prenájom pozemku registra C KN 
par. č. 545/14 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 76 m, 
pozemku par. č. 545/15 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, 
pozemku par. č. 548/2 – ostatná 

plocha vo výmere 13 m2 a pozemku 
par. č. 549/2 zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 227 m2, 

katastrálne územie Rusovce, pre 
nájomcu mestská časť Bratislava-

Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje prenájom pozemkov 
registra C KN par. č. 545/14, 545/15, 
548/2 a 549/2, evidované v liste 
vlastníctva číslo 798, katastrálne 
územie Rusovce pre vlastníkov   Emília 
Čiffáriyvá, Balkánska 106, 851 10 
Bratislava v podiele 1/3 k celku, 
Drahuša Zemanová r. Čiffáryová, 
Pohraničníkov 33, 851 10 Bratislava 
v podiele 1/3 k celku, Alžbeta Šuhajová 
r. Čiffáryová, Súťažná 7, 821 08 
Bratislava v podiele 1/3 k celku pre 
nájomcu mestská časť Bratislava-
Rusovce za cenu stanovenú 
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 
230 zo dňa 10.11.2016 t. j. 0,33 
€/m2/rok na obdobie 5 rokov od 
1.1.2018 do 31.12.2022  
s podmienkou, že vlastníkom 
predmetných pozemkov uhradí 
mestská časť Bratislava-Rusovce za 3 
roky užívania nehnuteľnosti bez platne 
uzatvorenej nájomnej zmluvy spätne 
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sumu vo výške 909,81 € t.j. každej 
spoluvlastníčke sumu vo výške 303,27 
€.  

 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve 

o užívaní časti poľnohospodárskeho 
areálu uzatvorenú dňa 16.01.2013 

medzi: Podielnicke družstvo DUNAJ 
a Mestskou časťou Bratislava-

Rusovce,  za účelom využívania 
prenajatej plochy  ako 

„Kontajnerové stojisko“ pre potreby 
obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Rusovce pri nakladaní  s 
komunálnym odpadom 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  uzatvorenie Dodatku č. 1 k 
Zmluve o užívaní časti 
poľnohospodárskeho areálu 
uzatvorenú dňa 16.01.2013 medzi: 
Podielnicke družstvo DUNAJ 
a Mestskou časťou Bratislava-
Rusovce,  za účelom využívania 
prenajatej plochy  ako „Kontajnerové 
stojisko“ pre potreby obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Rusovce pri 
nakladaní  s komunálnym odpadom za 
rovnakých podmienok ako sú uvedené 
v Zmluve o užívaní časti 
poľnohospodárskeho areálu s dobou 
nájmu od 01.01.2018 do 31.12.2022. 
Stanovená výška nájmu zostáva 
nezmenená t. j. 1 € ročne. Časť 
poľnohospodárskeho areálu využívaný 
ako „Kontajnerové stojisko“, ktorý 
prenecháva Podielnicke družstvo 
DUNAJ do užívania mestskej časti 
Bratislava-Rusovce sa nachádza na 
pozemkoch bližšie špecifikovaných 
v priloženej snímke z katastrálnej 
mapy.  
 
Odpredaj rodinného domu súpisné 
číslo 16,  postaveného na pozemku 

registra C KN par. číslo 1088/2, 
katastrálne územie Rusovce 

Martinovi Kremnickému 
s manželkou Katarínou Kremnickou 

- synovi a neveste, 
ako  príslušníkom  domácnosti 

terajšieho nájomcu p. Kremnickej 

Miestne zastupiteľstvo  
a) ruší uznesenie č. 204 zo dňa 

22.9.2016 na odpredaj 
rodinného domu súpisné číslo 
16, postaveného na pozemku 
registra C KN par. č. 1088/2, 
katastrálne územie Rusovce 
p. Anne Kremnickej a 
 

b) schvaľuje predaj rodinného 
domu, postaveného na 
pozemku reg. C – KN, par. č. 
1088/2, súpisné číslo 16, k. ú. 
Rusovce, Martinovi 
Kremnickému s manželkou 
Katarínou Kremnickou, obaja  
bytom Balkánska 16/32, 851 
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10 Bratislava,  synovi 
a neveste, ako  príslušníkom 
domácnosti terajšieho 
nájomcu p. Anny Kremnickej 
s manželom Gustávom 
Kremnickým za cenu 
stanovenú súdnoznaleckým 
posudkom číslo 170/2015 vo 
výške 23 300.- €, bez 
pozemku, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade 
so zákonom číslo 138/1991 
Zb., z dôvodu prevodu 
vlastníctva na dlhodobého 
nájomcu, ktorý majetok 
pravidelne zhodnocuje, a to 
s podmienkou úhrady 
nákladov za vyhotovenie 
znaleckého posudku číslo 
170/2015  vo výške  
280,- €. 

 
Návrh prevzatia vybudovaných 

komunikácií  TRANSKONTAKTOM 
MEDIC s.r.o. do správy MČ 

Bratislava-Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje aby sa účelové 
komunikácie, spevnené plochy, 
požiarne nádrže v počte 3ks, 
vodorovné a zvislé dopravné značenie 
a brány, podľa priloženej technickej 
dokumentácie, prevzali do správy 
mestskej časti od Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy. Miestne zastupiteľstvo 
súhlasí tiež s prebratím správy na 
sadové úpravy, s podmienkou, že 
chýbajúce stromy v počte 29 ks podľa 
projektu, budú dosadené do konca 
novembra 2017 spoločnosťou 
TRANSKONTAKT MEDIC s.r.o.  
V prípade nesplnenia podmienky, 
uznesenie stráca platnosť. 

 
Správa z vykonanej  priebežnej  

kontroly  plnenia  uznesení 
 Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava- Rusovce 
za rok 2016 

Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie Správu 
č.05/09/2017  o výsledkoch priebežnej 
kontroly  dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
a interných predpisov mestskej časti 
Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi  pri vyhodnotení plnenia 
uznesení prijatých miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava- Rusovce za rok 2016 
B/ žiada starostu mestskej časti 
Zabezpečiť plnenie Opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov 
z vykonanej kontroly 
 
C/ žiada miestneho kontrolóra 
vykonať kontrolu plnenia prijatých 
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Opatrení v návrhu Plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 - Jún 2018 -   
 

Správa č. 06/11/2017 z kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava- 
Rusovce a kontrola plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými 
predpismi pri efektívnom, 

hospodárnom, účelovom a účinnom 
nakladaní s verejnými prostriedkami 

v oblasti preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného 

konania a stavebného poriadku 
schválená v pláne kontrol na II. 

polrok 2017 uznesením č. 319/2017 
zo dňa 29.06.2017 

Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie Správu 
č.06/11/2017  o výsledkoch kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava- 
Rusovce a kontroly plnenia ďalších 
úloh ustanovených osobitnými 
predpismi pri efektívnom, 
hospodárnom, účelovom a účinnom 
nakladaní s verejnými prostriedkami v 
oblasti preneseného výkonu štátnej 
správy na úseku územného konania a 
stavebného poriadku za rok 2015-2016 
 
B/ žiada starostu mestskej časti 
Zabezpečiť plnenie Opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov 
z vykonanej kontroly 
 
C/ žiada miestneho kontrolóra 
vykonať kontrolu plnenia prijatých 
Opatrení v návrhu Plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 – November 
2018 
 

Zmena rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Rusovce na rok 2017 

schvaľuje zmenu rozpočtu MČ 
Bratislava – Rusovce na rok 2017 
podľa priloženej tabuľkovej prílohy 
s celkovými príjmami 2 890 050,- €, 
s bežnými príjmami 2 078 630,- €, 
s kapitálovými príjmami 811 420,-€ ( 
z toho 354 000,-€ ako finančné 
operácie ) a s celkovými výdavkami 
2 453 870,-€, s bežnými výdavkami 
1 950 690,- € ( bežný rozpočet je 
krytý čiastočne z príjmových 
finančných operácii – zostatku z r. 
2016 pre ZŠ s MŠ vo výške 31 860,-
€, s kapitálovými výdavkami 503 180,-€ 
( z toho 71 730,-€ ako finančné 
operácie). 
(chybné znenie bez označenia 
orgánu) 
 
Zapísala: Darina Jenčíková 
V Bratislave dňa 10.11.2017 
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19.12. 
riadne 
MIZ 

Kontrola plnenia uznesení 
a informatívne materiály – redakčná 

oprava 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu o plnení 
uznesení a informatívnych  materiálov 
k 19.12.2017 a redakčnú opravu 
uznesenia č. 354/2017 zo dňa 
9.11.2017 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach Základnej školy 
s materskou školou Vývojová 228 

Bratislava – Rusovce za školský rok 
2016/2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach Základnej školy 
s materskou školou Vývojová 228 
Bratislava - Rusovce za školský rok 
2016/2017 
 
Návrh na úpravu rozpočtu príjmov 
a výdavkov č. 3  ZŠ s MŠ Vývojová 
228 Bratislava – Rusovce  na rok 
2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  predložený návrh  úpravy  
rozpočtu  č. 3  ZŠ s MŠ Vývojová 228 
Bratislava – Rusovce  na rok  2017. 
 
Návrh na zmenu rozpočtu  Ruseko 

m. p. pre rok 2017 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu 
Ruseko m.p. na rok 2017 
v predloženom znení. 
 

Zmena rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce na r. 2017 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ 
Bratislava – Rusovce na rok 2017 
podľa priloženej tabuľkovej prílohy 
s celkovými príjmami 2 902 660,- €, 
s  bežnými príjmami 2 091 240,- €, 
s kapitálovými príjmami 811 420,- € ( 
z toho 354 000,- EUR ako finančné 
operácie) a s celkovými výdavkami 2 
466 480,- €, s bežnými výdavkami 1 
963 300,- € (bežný rozpočet je krytý 
čiastočne z príjmových finančných 
operácií – zostatku z r.2016 pre ZŠ 
s MŠ vo výške 31 860,- €),  
s kapitálovými výdavkami 503 180,- € ( 
z toho 71 730,- € ako finančné 
operácie). 
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu 
uznesenia. 
 
Návrh rozpočtu  príjmov a výdavkov  

RUSEKO m. p. na rok 2018 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  návrh rozpočtu príjmov 
a výdavkov pre RUSEKO m.p. na rok 

Starosta 
 

Január 
2018 
 
 

Správa o plnení uznesení  
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) 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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2018 v predloženom znení 
 
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 
Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  
na rok  2018 a prognózy rozpočtu na 
roky 2019 - 2020 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje predložený návrh rozpočtu 
Základnej školy s materskou školou, 
Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na 
rok 2018 a prognózu rozpočtu na roky 
2019 – 2020. 
 

Návrh rozpočtu MČ Bratislava – 
Rusovce na rok 2018 

Miestne zastupiteľstvo  
A. Berie na vedomie kladné 

odborné stanovisko 

miestneho kontrolóra Ing. 

Vladimíra Mráza  

k predloženému návrhu 

rozpočtu mestskej časti 

Bratislava- Rusovce na rok 

2018 a prognózy na roky 

2019 a 2020 v rozpise podľa 

priloženého tabuľkového 

prehľadu 

v celkovej výške príjmov     
4 484 100 € ,  

v celkovej výške výdavkov  
4 484 100 €  
  z toho:     

1. Bežný rozpočet v celkovej 
výške bežných príjmov     2 871 900 €,  
                                    v celkovej 
výške bežných výdavkov  2 020 200 €,  
                                    vo výške 
prebytku bežného rozpočtu   +851 700 
€ 

2. Kapitálový rozpočet  v 
celkovej výške kapitálových     príjmov   
1 612 200   €,  
                                            v 
celkovej výške kapitálových výdavkov    
2 394 300  €,  
                                            vo 
výške schodku kapitálového rozpočtu     
-851 700 € 

3. Finančné operácie   
v celkovej výške finančných operácií 
príjmových    760 000 €, 
                                            
v celkovej výške finančných operácií 
výdavkových  69 600  €  
 

B. Schvaľuje návrh 

programového rozpočtu MČ 

Bratislava – Rusovce na rok 

2018 podľa priložených 

tabuľkových príloh,   

s celkovými príjmami 4 484 

100,- €, s  bežnými príjmami 2 

871 900,- €, s kapitálovými 

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). Do 
dnešného dňa bez odozvy 
z magistrátu. Napíšeme 
opätovne výzvu. (4.6.2017) 

Stav bez zmeny 
6.6.2017 – stav 

nezmenený 
4.9.2017 – dostali sme 

súhlas z magistrátu. 
Momentálne je podaná žiadosť 
na Poľnohospodársky pôdny 
fond a na Lesný fond o vyňatie 
pozemkov. 

  
K 9.11.2017 

Poľnohospodársky pôdny fond 
zaslal 16.10.2017 rozhodnutie 
o vyňatí poľnohospodárskej 
pôdy. Lesný fond na vyňatie 
potrebuje súhlas 
obhospodarovateľa lesov OZ 
Smolenice nie staršie ako jeden 
rok. – To sa pripravuje.  

K prevodu verejného 
osvetlenie je potrebný súhlas 
s vecným bremenom 6 
majiteľov pozemkov. P. Partika 
súhlas dal, 3 vlastníci – p. 
Jančovičová, Ilavská a Tvrdá 
súhlas nedali pretože majú na 
uvedené pôžičku, museli by 
meniť zmluvy s bankami. P. 
Bugár asi súhlas dá a posledné 
fi Diverso s.r.o. bola oslovená 
ale do dnes sa nevyjadrili. 

K 19.12.2017 dňa 
26.10.2017 bola zaslaná 
žiadosť o vyjadrenie OZ 
Smolenice. Do dnešného dňa 
bez odpovede. 

- Úloha trvá 
 
Uznesenia z 10.11.2016 
Uzn. č. 229/2016 - kúpa 
pozemkov, p. Maršovská, 
Eurovelo 6 
Zmluva pripravená na podpis, 
avšak čaká sa na vyjadrenie 
ostatných oslovených (aby 
nebolo potrebné vždy znovu 
robiť jednotlivý nový GP). Stav 
nezmenený. Dvaja oslovení sa 
vyjadrili, na vyjadrenie 
ostatných čakáme. 
6.6.2017 – stav nezmenený 
4.9.2017 – stav nezmenený 
9.11.2017 – stav nezmenný 
19.12.2017 – stav nezmenný 
- Úloha trvá 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
371/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
372/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
373/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
374/2017 

príjmami 1 612 200,- € ( 

z toho 760 000,- EUR ako 

finančné operácie) 

a s celkovými výdavkami 4 

484 100,- €, s bežnými 

výdavkami    2 020 200,- €,  

s kapitálovými výdavkami 2 

463 900,- € ( z toho 69 600,- € 

ako finančné operácie) 

a prognózy rozpočtu MČ 

Bratislava – Rusovce na roky 

2019 a 2020 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. 

Tabuľkové prílohy tvoria 

prílohu uznesenia. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre Detský folklórny súbor 

Gerulata 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre Detský folklórny súbor 
GERULATA Bratislava – Rusovce, 
Balkánska 102, 851 10 Bratislava vo 
výške 3.000,-€ na tanečné aktivity 
a príslušné vybavenie 
 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre MFK  Bratislava - 

Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre MFK Bratislava – Rusovce, 
Balkánska 101, 
 851 10 Bratislava vo výške 9.700,-€ 
na športové činnosti občanov mestskej 
časti Bratislava – Rusovce. 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre Jednotu dôchodcov 
Slovenska -  Bratislava - Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje poskytnutie finančnej 
dotácie vo výške 500,- € pre Jednotu 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 
Rusovce na rok 2018 na aktivity, ktoré 
vykonajú v rámci  miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska - 
Rusovce. 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre DHZ Bratislava - 

Uznesenia z 29.6.2017 
Uzn. č. 317/2017 –odplatný 
prevod BVS 
Bola podaná na kataster 
žiadosť o vecné bremeno 
9.11.2017 vklad je povolený 
ešte čakáme na doručenie 
rozhodnutia z katastra 
19.12.2017 prišlo rozhodnutie z 
katastra 
- Úloha splnená 
 
Uznesenia z 21.9.2017 
Uzn. č. 335 -  prenájom 
Železnice 
9.11.2017 zmluva sa pripravuje 
na podpis 
19.12.2017 došlo k zmene doby 
nájmu z doby neurčitej na dobu 
7 rokov 
Nová zmluva bude predložená 
na MZ 19.12.2017 a pôvodné 
uzn. 335 bude zrušené 
- úloha splnená 
 
Uzn. č. 340 – prijatie daru od p. 
Vladárovej 
9.11.2017 dňa 24.10.2017 bol 
zaslaný návrh na vklad na 
kataster 
19.12.2017 – pripísané na náš 
LV 
- úloha splnená 
 
Uznesenia z 9.11.2017 
 
Uzn. č. 351/2017 – prenájom P. 
Bugár 
- úloha splnená 
 
Uzn. č. 352/2017 – prenájom P. 
Ševčík, R. Kuruc, M. Halás – 
zamietnuté  
B/ predložiť podmienku VOS 
- 19.11.2017 na MZ budú 

predložené podmienky 
VOS 

- Úloha splnená 
 
Uzn. č. 353/2017 -  prenájom 
Ovocie – Zelenina – Hegedúš- 
zamietnuté 
B/ upresniť vhodnejšiu lokalitu  
19.12.2017 – 5.12.2017 
prebehlo stretnutie starosta a p. 
Hegedúš, kde bolo dohodnuté, 
že p. Hegedúš dá vypracovať 
projekt na obmedzenie státia 
aut. Osobne sa zúčastní MZ 
19.12.2017 
- úloha trvá 
 
Uzn. č. 354/2017 – prenájom A. 
Keszeiová 
19.12.2017 na MZ redakčná 
oprava uznesenia, ako sa nižšie 
v odôvodnení uvádza. 
- úloha trvá  
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Dátum 

prijatia 
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Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre DHZ Bratislava – Rusovce vo 
výške 100,- € na materiálové 
a technické vybavenie   dobrovoľného 
hasičského zboru (materiálové 
vybavenie, pohonné hmoty, súťaže) 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre OZ Slovenský 
petangový amatérsky klub 

(SLOPAK) 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre OZ Slovenský petangový 
amatérsky klub (SLOPAK), Ilýrska 2/A,  
Bratislava, vo výške 300,-€ na činnosť 
klubu a turnaje a súťaže. 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre OZ VITUS 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre OZ VITUS, Gerulatská 63,  
851 10 Bratislava, vo výške 950,-€ na 
stretnutia detí a mládeže Rusoviec. 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na 
rok 2018 pre OZ Materské centrum 

Kukulienka 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje finančný príspevok na rok 
2018 pre OZ Materské centrum 
Kukulienka, Balkánska 95,  Bratislava, 
vo výške 380,-€ na činnosť 
materského centra. 
 

Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava 

– Rusovce o miestnych daniach 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje návrh všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Rusovce  o miestnych daniach 
v upravenom znení – ustanovenie §12 
– sadzba dane 5,-€  
 

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy k pozemkom registra C KN  

par. číslo 615/46 – zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 108 m2, par. 

č. 615/47 – zastavané plochy 
a nádvoria vo  výmere 83 m2, par. č. 

615/52 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 62 m2 

z majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 

ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 
tohto paragrafu - pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nájomcu vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

– priamy nájom 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje uzatvorenie nájomnej 

  
Uzn. č. 355/2017 – prenájom 
nebytového priestoru Z. 
Zrneková 
- úloha splnená 
 
Uzn. č. 356/2017 – prenájom D. 
Zemanová, A. Šuhajová, E. 
Čiffáriyová 
Čaká sa na podpis zmluvy 
platnej od 1.1.2018 
- úloha trvá 
 
Uzn. č. 357/2017 – prenájom od 
PD Dunaj – stojisko 
Čakáme na podpis zmluvy zo 
strany PD Dunaj 
- úloha trvá 
 
Uzn. č. 358/2017 – predaj 
rodinného domu M. a K. 
Kremnický synovi 
Čakáme na potvrdenie 
z magistrátu o úhrade. 
- Úloha trvá 
 
 
Uzn. č. 359/2017 – prevzatie 
vybudovaných komunikácií  
Transkontakt Medik, s.r.o. 
Mailom prišlo oznámenie 
o vysadení 29 stromov aj 
odkontrolované 
- Úloha splnená 
 
 
Vypracovala: Mária Jajcajová 
V Bratislave, dňa 8.12.2017 
Redakčná oprava uzn. č. 354- 
oprava zrejmej nesprávnosti v 

písaní 
 
Pri príprave tohto materiálu 
prišlo k chybe pri písaní v časti 
textu: „20,- € + 1 €/m2/rok“ . 
Táto sadzba sa nedá aplikovať 
na uvedený prípad a správne 
má byť 10,- € + 0,20 €/m2 / rok. 
Nakoľko ide v prípade sumy 10 
€ o sadzbu schválenú MZ, je 
evidentné, že by nemohla byť 
prijatá odlišná sadzba od tej, 
ktorá sa má na daný prípad 
vždy aplikovať. Nastala teda pri 
spracovaní materiálu chyba 
v písaní, takto to bolo aj 
vyhodnotené a následne 
napísané správne a chyba bola 
opravená. 
 
Správne znenie uznesenia:  
 
Predĺženie nájomnej zmluvy 

č. 18160012/2004 na prenájom 
pozemku registra C KN par. 

číslo 145/3 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 
66 m2 a  pozemku registra C 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
380/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zmluvy  na prenájom pozemkov 
registra C KN par. č. 615/46 – 
zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 108 m2, par. číslo 615/47 – 
zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  83 m2, pozemku par. č. 615/52 
– zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  62 m2, katastrálne územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.01.2018  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016 a to pre pozemok par. č. 
615/46 a 615/52 za cenu  20 € + 1 
€/m2/rok a pre pozemok par. č. 615/47 
(pozemok zastavaný stavbou súp. č. 
1191) za cenu 10 € + 0,20 €/m2/rok 
Ing. Pavlovi Holúbekovi st. nar. 
23.11.1951 , Kovácsova 103, 851 10 
Bratislava, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 
8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto 
paragrafu - pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nájomcu 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou – 
priamy nájom, za účelom využitia ako 
pozemok zastavaný stavbou, priľahlý 
pozemok k tejto stavbe a záhrada  
 

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy k pozemkom registra C KN  

par. číslo 615/38 – zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 114 m2, par. 

č. 615/39 – zastavané plochy 
a nádvoria vo  výmere 83 m2, par. č. 

615/49 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 82 m2 

z majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 

ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 
tohto paragrafu - pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nájomcu vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

– priamy nájom 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje uzatvorenie nájomnej 
zmluvy  na prenájom pozemkov 
registra C KN par. č. 615/38 – 
zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 114 m2, par. číslo 615/39 – 
zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  83 m2, pozemku par. č. 615/49 
– zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  82 m2, katastrálne územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.01.2018  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016 a to pre pozemok par. č. 
615/38 a 615/49 za cenu  20 € + 1 
€/m2/rok a pre pozemok par. č. 615/39 
(pozemok zastavaný stavbou súp. č. 
1190) za cenu 10 € + 0,20 €/m2/rok 
Ing. Pavlovi Holúbekovi st. nar. 

KN par. č. 145/4 – zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 

40 m2 z majetku obce 
v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 
písm. c) ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, za účelom 
podnikateľskej činnosti -  

prevádzkovanie kaderníckeho 
salónu Venuša.  Pozemok 
par. číslo 145/4    slúži ako 

prístupová cesta   na údržbu 
objektu postaveného na 
pozemku par. č. 145/3, 
súpisné číslo 742 a ako 
vstupu do tohto objektu 
v ktorom je umiestnená 
prevádzka kaderníctva 

Venuša. Stavbu so súpisným 
číslom 742 má p. Anna 
Keszeiová    vo svojom 

vlastníctve 

 
Uznesenie č. 354  
zo dňa 9. 11. 2017 

 
Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje  predĺženie nájomnej 
zmluvy č. 18160012/2004 na 
prenájom pozemku registra C 
KN par. č. 145/3 – zastavané 
plochy a nádvoria  – vo výmere 
66 m2 a pozemku registra C KN 
par. číslo 145/4 – zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 40 
m2, katastrálne územie Rusovce 
na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.01.2018  za 
cenu stanovenú uznesením 
miestneho zastupiteľstva číslo 
255 zo dňa 15.12.2016 t. j. 10,-
€ + 0,20€/m2 / rok,   Anne 
Keszeiovej –Venuša, IČO: 32 
213 115, sídlom Colnícka 114/2, 
851 10 Bratislava, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, 
v zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
z dôvodu podpory a rozvoja 
podnikania a služieb pre 
občanov na území mestskej 
časti v podobe prevádzky 
kaderníctva.   
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23.11.1951 , Kovácsova 103, 851 10 
Bratislava, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 
8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto 
paragrafu - pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nájomcu 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou – 
priamy nájom za účelom využitia ako 
pozemok zastavaný stavbou, priľahlý 
pozemok k tejto stavbe a záhrada.  
 

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy k pozemkom registra C KN  

par. číslo 615/51 – zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere 71 m2, par. č. 

615/43 – zastavané plochy 
a nádvoria vo  výmere 55 m2, par. č. 

615/44 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 83 m2 
a pozemku par. č. 615/45 – 

zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 28 m2 z majetku obce 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) 
v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu 

- pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nájomcu vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou – 
priamy nájom 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje uzatvorenie nájomnej 
zmluvy  na prenájom pozemkov 
registra C KN par. č. 615/43 – 
zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 55 m2, par. číslo 615/44 – 
zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  83 m2, pozemku par. č. 615/45 
– zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere  28 m2,  par. č. 615/51 – 
zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 71 m2, katastrálne územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.01.2018  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016 a to pre pozemok par. č. 
615/43,  615/45 a 615/51 za cenu  20 € 
+ 1 €/m2/rok a pre pozemok par. č. 
615/44 (pozemok zastavaný stavbou 
súp. č. 1192) za cenu 10 € + 0,20 
€/m2/rok PhDr. Kataríne Karvašovej, 
Pohraničníkov 68, 851 10 Bratislava 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) 
v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu - 
pozemok zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou – priamy nájom za účelom 
využitia ako pozemok zastavaný 
stavbou, priľahlý pozemok k tejto 
stavbe a záhrada. 
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UMZ 
382/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
383/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 

Predĺženie nájomnej zmluvy č. 
18160016/2008 na prenájom 

pozemku registra C KN par. číslo 
615/50 – zastavané plochy 

a nádvoria  vo výmere 71 m2 
z majetku obce v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a 

ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 
tohto paragrafu -  pozemok 

zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nájomcu vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

– priamy prenájom 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy 
č. 18160016/2008 na prenájom 
pozemku registra C KN par. č. 615/50 
– zastavané plochy a nádvoria  – vo 
výmere 71 m2, katastrálne územie 
Rusovce na obdobie 5 rokov so 
začiatkom od 01.01.2018  za cenu 
stanovenú uznesením miestneho 
zastupiteľstva číslo 255 zo dňa 
15.12.2016  t. j.  20 € + 1 €/m2/rok 
Monike Holúbek, Attidova 24,  851 10 
Bratislava, v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 
8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto 
paragrafu -  pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve nájomcu 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim 
umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou – 
priamy prenájom za účelom využívania 
pozemku ako záhrada.  
 
Prenájom pozemku registra E KN 
parc. č. 3330/1 a časti pozemku 
registra C KN parc. č. 1115/1 od 
Železníc Slovenskej republiky, 
Bratislava – zmena doby nájmu 

Miestne zastupiteľstvo  
A/ ruší pôvodné uznesenie č. 335 zo 
dňa 21.9.2017 a 
 
B/ schvaľuje prenájom pozemku 
registra E KN parc. č. 3330/1, druh 
pozemku Ostatné plochy, o výmere 
724 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 
1862 a prenájom časti pozemku 
registra C KN parc. č. 1115/1, druh 
pozemku Zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 760 m2, ktorý je zapísaný na 
LV č. 704  nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Rusovce, na 
dobu určitú - do 31.12.2024 s 
následnou možnosťou opcie na ďalších 
sedem 7 rokov za cenu 0,22 
EUR/rok/m2 v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov od správcu 
Železníc Slovenskej republiky, 
Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 
813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 
v zmysle predloženej zmluvy. 
 
Vyhlásenie verejnej obchodnej 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

384/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
385/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
386/2017 

súťaže na prenájom časti  pozemku 
registra C KN par. č. 965/1 vo 
výmere 36 m2, katastrálne územie 
Rusovce 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje  

A/ vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom  časti pozemku 
registra C KN par. číslo 965/1 – 
zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 36 m2, katastrálne územie 
Rusovce  za účelom vytvorenia 4 
parkovacích státí pre osobné autá 
a podmienky  verejnej obchodnej 
súťaže. 

 
B/ trojčlennú komisiu na 
vyhodnotenie ponúk v zložení : Jozef 
Karácsony, Juraj Glazer Opitz, 
František Lošonský 

 
Žiadosť o vydanie súhlasného 
stanoviska na umiestnenie terasy – 
v rámci stavby „Nadstavba 
a prístavba k domu na Irkutskej ul. 
č. 81 v Bratislave“, postaveného na 
pozemku registra C KN par. č. 125,  
pre vlastníka stavby 
a súčasne  stavebníka  Mirka 
Berrettiniho, ako nájomcu pozemku 
registra C KN par. č. 124/13 
a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 
2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 
12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 
26.1.2017. Žiadosť o udelenie 
súhlasu doručil Juraj Kubíček , 
Exnárova 26, 821 03 Bratislava na 
základe priloženej plnej moci 

Miestne zastupiteľstvo  
A/ neschvaľuje vydanie súhlasného 
stanoviska pre stavebníka  Mirka 
Berrettiniho, Maďarská 597/27, 851 10 
Bratislava, na umiestnenie terasy - 
prístavby k domu na Irkutskej ul. č. 8, 
postavenej na pozemku registra C KN 
par. č. 125  v rámci stavby „Nadstavba 
a prístavba k domu na Irkutskej č. 81 
Bratislava,  v celkovej výmere 74,34 
m2,   umiestnenej na pozemku registra 
C KN par. č. 124/13 – zastavané 
plochy a nádvoria vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy, 
v správe mestskej časti Bratislava-
Rusovce a na základe  nájomnej 
zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017 
v prenájme stavebníka Mirka 
Berrettiniho 
 
B/ žiada starostu mestskej časti 
o zvolanie pracovného stretnutia za 
účasti p. Berrettiniho, okolitých 
susedov a poslancov miestneho 
zastupiteľstva za účelom vyriešenia 
budúceho rozvoja tejto nehnuteľnosti.  
 

Návrh na odpis nevymožiteľnej 
pohľadávky 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
387/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
388/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje odpis pohľadávky Mestskej 
časti Bratislava-Rusovce v celkovej 
výške 1.273,18 € (slovom: 
jedentisícdvestosedemdesiattri eur 
a osemnásť centov) za nájom 
nebytového priestoru podľa 
priloženého rozpisu. 
 

Správa č. 05/12/2017 o výsledku 
kontroly dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti a interných 
predpisov mestskej časti Bratislava 

– Rusovce a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených 

osobitnými predpismi v agende 
vybavovania sťažností a petícií 

určených pre mestskú časť 
Bratislava – Rusovce za II. polrok 

2017 

Miestne zastupiteľstvo  
berie na vedomie správu 
č.05/12/2017 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 2017 
 

Správa o výsledku finančnej 
kontroly č. 04/08/2017 

dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
a interných predpisov mestskej 

časti Bratislava- Rusovce a 
kontroly plnenia ďalších úloh 

ustanovených osobitnými 
predpismi pri efektívnom, 
hospodárnom, účelovom a 

účinnom nakladaní s verejnými 
prostriedkami pri výbere 

príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa 
v rozpočtovej organizácii – 

Základnej škole s materskou 
školou ul. Vývojová 228 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava- 
Rusovce, v školskom roku 

2016/2017 
 
Miestne zastupiteľstvo  
A/ berie na vedomie Správu o 
výsledku finančnej kontroly č. 
04/08/2017 dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov a 
interných predpisov mestskej časti 
Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými 
predpismi pri efektívnom, 
hospodárnom, účelovom a účinnom 
nakladaní s verejnými prostriedkami pri 
výbere príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 
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UMZ 
389/2017 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
390/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
391/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMZ 
392/2017 

rozpočtovej organizácii – Základnej 
škole s materskou školou ul. Vývojová 
228 v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava- Rusovce, v 
školskom roku 2016/2017.  
 
B/ žiada riaditeľa Základnej školy 
s materskou školou ul. Vývojová 228, 
Rusovce zabezpečiť plnenie Opatrení 
na odstránenie zistených nedostatkov 
z vykonanej kontroly 
    
C./ žiada miestneho kontrolóra 
vykonať kontrolu plnenia prijatých 
Opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov v návrhu Plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2018 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra mestskej časti 

Bratislava- Rusovce na I. polrok 
2018 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava- Rusovce na I. polrok  
 
Návrh na priznanie odmeny 
miestnemu kontrolórovi  MČ  
Bratislava-Rusovce za 2. polrok 
roku 2017 

Miestne zastupiteľstvo 
schvaľuje odmenu pre miestneho 
kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce 
z vyplatených platov kontrolóra 
v druhom polroku 2017 vo výške 30 % 
  

Návrh na priznanie odmeny 
zástupcovi starostu MČ Bratislava – 

Rusovce za 2. polrok  

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje odmenu zástupcovi  
starostu MČ Bratislava-Rusovce zo 
schválených odmien vyplatených v 
druhom polroku 2017  vo výške 50 % 
 
Schválenie mestskej časti zapojenia 
sa do výzvy IROP-PO1-SC122-2016-
15 a požiadanie o nenávratný 
finančný príspevok na zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy pre projekt 
„Vybudovanie cyklotrasy Bratislava-
Rusovce“ 

Miestne zastupiteľstvo  
schvaľuje predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu 
„Vybudovanie cyklotrasy Bratislava-
Rusovce“ realizovaného v rámci výzvy        
IROP-PO1-SC122-2016-15 - zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy), ktorého ciele sú 
v súlade s územným plánom mesta 
a mestskej časti. 
Zabezpečenie realizácie projektu 



Číslo 

uznesenia 

Dátum 

prijatia 

Znenie uznesenia  Nositeľ Termín 

plnenia 

Vyhodnotenie plnenia 

 

v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
Zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci vo 
výške 85 140,42 €, z ktorých 33 606,59 
€ je výška 5% spolufinancovania 
a 51 533,83 € je výška vyvolaných 
investícii, ktoré nebolo možné zahrnúť 
do rozpočtu projektu. 
Zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mestskej časti z celkových finančných 
prostriedkov projektu. 
 
Zapísala: Mária Jajcajová 
V Bratislave dňa 20.12.2017 
 

 

Príloha č.2 (Vzor) 
1. Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rusovce 

 

                                                  A./   berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení s dobou splatnosti k termínu rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava- Rusovce 
 
                                                  B./ konštatuje,  
že uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce  č........  zostávajú v plnení  
 
                                                   C./ vypúšťa  
zo sledovania uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce, vyhodnotené .  .   

.      ako splnené, podľa priloženého tabuľkového prehľadu bez pripomienok /s pripomienkami 
 
                                                    D./ ruší platnosť 

uznesenia/í  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce č........   

 

                                                    E./ predlžuje termín plnenia 

Uznesenia/í miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce 

č...........do............................................... 


