Správa z priebežnej kontroly č. 02/03/2020
Oprávnená osoba:
Predmet kontroly:

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

Kontrola bola vykonaná v čase:

od 24.02.2020 do 06.03.2020

Povinná osoba:

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

Kontrolované obdobie:

Uznesenia prijaté v roku 2019

Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej Rokovacieho
poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v platnom znení, a to na základe
plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2020. Úloha bola schválená
v plánovanej časti výkonu pravidelných kontrol s cieľom vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie
a výkonu uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce“. Výkonu kontroly
podrobil kontrolór komplexnú vzorku uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom v rozpočtovom
roku 2019.
CIEĽ KONTROLY:
Zistiť a preveriť vecné a procesné plnenie uznesení prijatých na základe hlasovaní a rokovaní
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2019.
VÝCHODISKÁ KONTROLY
Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaniach Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Rusovce a súvisiace materiály z jednotlivých útvarov Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností vykonávajú orgány
samosprávy nariadeniami, uzneseniami zastupiteľstva ako i rozhodnutiami starostu.
Kontrola preverila legislatívnu úpravu prípravy materiálov na rokovania orgánov samosprávy,
prijímania uznesení v nadväznosti na zákonnú úpravu predpísaného kvóra pre ich prijímanie, plnenia
úloh v stanovených lehotách a termínoch, archiváciu uznesení a dokumentov z rokovaní orgánov,
zverejňovania dokumentov ako i súvisiacich dokumentov pred ich prerokovaním a po ich schválení
s ohľadom na transparentnosť a sprístupňovanie informácií exekutívou a Miestnym zastupiteľstvom
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, v čl. 8 – Kontrola plnenia uznesení miestneho
zastupiteľstva a nariadení mestskej časti, výkon kontroly a v čl. 10 – Ostatné technicko-organizačné
zabezpečenie pre výkon kontroly, postupy archivácie dokladov z rokovaní pre zdokladovanie ich
hodnovernosti a následnú kontrolu nasledovne:

„Čl. 6 Uznesenia miestneho zastupiteľstva
1. Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými miestnemu
zastupiteľstvu. Uznesenia sa formulujú stručne s menovitým nositeľom úloh z nich vyplývajúcich
a s termínom ich splnenia.
2.

Uznesením miestneho zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla zástupcovi starostu, predsedom komisií

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

Archivovanie materiálov zabezpečuje starostom poverený zamestnanec miestneho úradu.„

KONTROLNÉ ZISTENIA:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len "miestne zastupiteľstvo")
bolo zvolávané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v
platnom a účinnom znení.
V kontrolovanom období roka 2019 bolo starostkou Mestskej časti Bratislava-Rusovce
zvolané riadne rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 9 krát, rokovania v mimoriadnom termíne 4
krát.
Za uvedené kontrolované obdobie roka 2019 prijalo miestne zastupiteľstvo celkovo 113 uznesení, v
znení uvedenom v priloženom tabuľkovom prehľade vyhodnotenia plnenia uznesení prijatých
miestnym zastupiteľstvom v roku 2019. Číslovania uznesení v roku 2019 boli zverejnené od č. 36 po
č. 148, pričom po ustanovení novozvolenej starostky a poslancov miestneho zastupiteľstva pre toto
volebné obdobie boli ešte v priebehu roka 2018 zvolané 2 rokovanie, ustanovujúce 10. 12. 2018
a riadne pracovné dňa 20. 12. 2018, na ktorých boli prijaté uznesenia s číslovaním od č. 1 po č. 34.
Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými
miestnemu zastupiteľstvu. Uznesenia sú formulované stručne, avšak zväčša bez menovitého určenia
nositeľa úloh z nich vyplývajúcich a bez stanovenia termínu ich splnenia, resp. pri trvalých úlohách
kontrolných termínov predkladania informácií o ich priebežnom plnení, čo nie je v súlade so znením čl.
7 ods. 3 platného znenia Rokovacieho poriadku. Zo znenia uznesenia sa však v týchto prípadoch
možno usúdiť, že ich nositeľom je starostka mestskej časti, ktorá v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 7
pravidelne informuje miestne zastupiteľstvo o priebehu plnenia uznesení, spravidla predkladaním
materiálu č. 1 programu riadneho rokovania s prehľadom o splnených uzneseniach splatných k
termínu tohto rokovania a kontroly správnosti ich zápisu a formulácie. V majetkových uzneseniach tzn.
pri nakladaní formou prenájmov, predajov alebo obchodných verejných súťaží býva priamo
v uznesení definovaný termín platnosti uznesení podmienených podpismi obchodných vzťahov obomi
stranami.
Kontrolór preveril i plnenie ustanovení dotýkajúcich sa prijímania uznesení, ako i ustanovenia zákon č.
138/1990 Zb. o majetku obcí ako osobitnej právnej úpravy vo vzťahu k právoplatnosti prijatých
uznesení z pohľadu dosiahnutého predpísaného kvóra pri ich prijímaní. Touto kontrolou, podkladom
ktorej boli výsledky hlasovania uvedené vo vyhotovenej zápisnici overenej overovateľmi je
jednoznačne preukázateľné dosiahnuté kvórum pri ich prijatí, tzn. nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov pre riadne zahájenie rokovaní a prijímanie prostých uznesení, trojpätinová väčšina
prítomných pri hlasovaní o nariadeniach, a trojpätinová väčšina všetkých poslancov pri majetkových
prevodoch a prípadov osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí. Zápisnica umožňuje
uvádzaním nielen počtu, ale i samotného hlasovania ku každému uzneseniu identifikovať i vôľu
jednotlivých poslancov pri ich prijímaní. Kontrolou nebolo zistené porušenie Rokovacieho poriadku ani
iných všeobecne záväzných predpisov.
Kontrola preukázala dostatočné technicko-organizačné zabezpečenie archivácie písomností
z priebehu rokovania miestnych zastupiteľstiev v súlade so znením Rokovacieho poriadku výkonom
činností ktorých je poverená referentka miestneho úradu p. Mária Jajcajová a prednostka miestneho
úradu p. Martina Zuberská, v súlade s obsahom ich rámcových pracovných náplní. Kontrola nezistila
žiadne závažné nedostatky a rozpor so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi tieto postupy.
Výkon kontroly postupov ustanovených v Rokovacom poriadku – Príprava a zvolávanie zasadnutí
miestneho zastupiteľstva, preukázal dodržiavanie týchto ustanovení bez negatívnych zistení.
Zasadnutia zastupiteľstva v riadnych termínoch sa riadia schváleným harmonogramom prijímaným
poslancami uznesením zväčša na konci, resp. začiatku príslušného roka, materiály na rokovanie sú
pripravované v termínoch a forme určenej Rokovacím poriadkom. Obdobne exekutíva dodržiava
termíny distribúcie materiálov na rokovanie, ako i ich zverejňovanie na webstránke mestskej časti pre

dodržiavanie informačnej povinnosti sprístupňovania informácií občanom a verejnosti. Miestny
kontrolór preveril i dodržiavanie povinnosti dodržiavania lehôt pri zverejňovaní dokumentov na
pripomienkovanie verejnosti, napr. návrhy VZN, prevody a nakladanie s majetkom, zverejňovanie
zámerov, ako i plnenie lehôt povinného zverejňovania pre nadobudnutie účinnosti prijatých
dokumentov. V kontrolovanej vzorke písomností nezistila kontrola porušovanie ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov. V kontrolovanom súbore prijatých uznesení kontrolór zistil, že
uznesenia nie sú číslované chronologicky vzostupne z dôvodov, že zrejme pri príprave znenia
uznesení pre návrhovú komisiu v prípade neprijatia uznesenia v predloženom znení zostáva pridelené
toto číslo i pre takéto uznesenia, resp. v prípadoch stiahnutia materiálov z rokovania, resp. iných
dôvodov.
ZÁVER kontroly:
Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných
referátov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce venovaná primeraná pozornosť.
Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
Odporúčam spracovateľom a predkladateľom materiálov na rokovanie zastupiteľstiev doplniť
formulácie navrhovaných uznesení menovitým určením nositeľa úloh z nich a stanovením termínu ich
splnenia, resp. pri trvalých úlohách stanovením kontrolných termínov predkladania informácií o ich
priebežnom plnení v rámci bodu 1 rokovania zastupiteľstiev pre ich zosúladenie so znením platného
Rokovacieho poriadku. Opakovane ako pri predchádzajúcich kontrolách formulácie a vyhodnocovania
plnenia uznesení odporúčam spracovateľom materiálov túto uvádzať v prehľadnej tabuľkovej forme
obsahujúcej názov materiálu, číslo uznesenia, znenie uznesenia, kontrolný termín na plnenie úlohy, a
vyhodnocovanie plnenia pri dlhodobej splatnosti formou zápisu o priebehu plnenia ku každému
riadnemu rokovaniu zastupiteľstva.
Správu z vykonanej kontroly vypracoval:
dňa 06. 03. 2020 Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r.
Návrh Správy č. 02/03/2020 o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2019 bola osobne, zo strany kontrolovaného
subjektu prevzatá a prerokovaná dňa 14. 03. 2020 so zodpovednými zamestnancami:
p. Mária Jajcajová, zodpovedný referent MÚ Bratislava-Rusovce, v. r.
p. Martina Zuberská, prednostka MÚ Bratislava-Rusovce, v. r.
Vyjadrenie kontrolovaného subjektu:
Bez pripomienok, akceptuje navrhované odporučenia miestneho kontrolóra na odstránenie
nedostatkov
Dňa: 14. 03. 2020

Príloha č.1
VYHODNOTENIE PLNENIA UZNESENÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA RUSOVCE rok 2019.
Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

5.2.2019/
36/2019
37/2019

38/2019

39/2019

40/2019

41/2019

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 5.2.2019
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie menovanie Ing. Roberta Kalmára za zástupcu
starostu mestskej časti Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre OZ Slovenský
petangový amatérsky klub (SLOPAK), Osuského 3/D,
Bratislava, vo výške 300,-€ na činnosť klubu, turnaje a súťaže.
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
do 31.12.2019.
Prenájom sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava – Rusovce Ing. Vladimíra Mráza za
rok 2018, predloženú v zmysle ustanovenia §18f ods.1 písm. c)
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení bez pripomienok
Miestne zastupiteľstvo

Jaj

a/a

Jaj

a/a

Ekonom. 1.polrok
2019

Majetok Rok 2019

Kontrola a/a

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Prvému riadnemu zasadnutiu v roku 2019 predchádzalo ustanovujúce
miestne zastupiteľstvo z 10.12.2018 a 20.12.2018 , a uznesenia
ktorého sa dotýkali nového volebného obdobia do r.2022 a boli
číslované k tomuto volebnému obdobiu.
Uznesenie č. 1
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B. konštatuje, že:
1. novozvolená starostka mestskej časti Bratislava - Rusovce p. PhDr.
Lucia Tuleková Henčelová, PhD. zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva:
1. Radovan Jenčík
2. Ing. Róbert Kalmár
3. Mgr. Vladimír Mokráň
4. František Lošonský
5. Mgr. Veronika Vandrášeková
6. Mgr. Peter Filaga
7. Mgr. Katarína Zjavková
3. Poslankyňa p. Barbora Dubovská a poslanec p. Jozef Karácsony
sľub poslanca miestneho zastupiteľstva zložia do rúk starostky na
najbližšom riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
Uznesenie č. 2
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
poveruje poslanca Ing. Róberta Kalmára zvolávaním a vedením
zasadnutí miestneho zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.

5

Dátum/
Číslo
uznesenia

42/2019

43/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava- Rusovce na I. polrok 2019
Miestne zastupiteľstvo
1. berie na vedomie Správu č.01/02/2019 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 2018
2. žiada starostku mestskej časti Bratislava- Rusovce
zabezpečiť plnenie návrhu Opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z prerokovanej Správy o vykonanej kontrole
3. žiada miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaRusovce vykonať kontrolu plnenia nápravných opatrení v
rámci kontrolnej činnosti v II. polroku 2019
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu č.02/02/2019 o kontrola plnenia
Opatrení na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam
vyplývajúcich zo Správy č.06/11/2017 o výsledkoch kontroly
pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s
verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej
správy vykonávanom na úseku územného konania a stavebného
poriadku, spoločným stavebným úradom pre mestské časti
Bratislava- Rusovce, Jarovce a Čunovo v mestskej časti
Bratislava- Rusovce.
Materiály stiahnuté z rokovania:
- Úplné znenie rámcovej náplne činností komisií miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce
- Schválenie redakčnej rady Rusovských novín

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Kontrola Rok 2020
Starostk
a

Kontrola Následná
kontrola
2020

Vyhodnotenie plnenia uznesení

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 3
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
A. zriaďuje komisie, a to:
- finančnú a podnikateľskú
- stavebno - bytovú a dopravnú a environmentálnu
- pre školstvo, sociálne a zdravotné veci
- pre kultúru a šport
- mandátová a ochrany verejného záujmu
B. schvaľuje
a)
za predsedu komisie finančnej a podnikateľskej Ing. Róberta
Kalmára
b)
za predsedu stavebno - bytovej a dopravnej a
environmentálnej Mgr. Vladimíra Mokráňa
c)
za predsedu komisie pre školstvo, sociálne a zdravotné veci
Mgr. Katarínu Zjavkovú
d)
za predsedu komisie pre kultúru a šport Mgr. Barboru
Dubovskú
e)
za predsedu komisie mandátovej a ochrany verejného záujmu
Mgr. Vladimíra Mokráňa
C.
ukladá predsedom jednotlivých komisií predložiť na
najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva návrhy na členov
komisií miestneho zastupiteľstva v maximálnom počte 5 členov –
neposlancov.
Uznesenie č. 4
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje nasledovných sobášiacich poslancov Ing. Róberta
Kalmára
B. ruší platnosť a účinky svojho uznesenia č. 5 zo dňa 16. 12. 2010 a č.
66 zo dňa 24. 5. 2011
Uznesenie č. 5
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
A. schvaľuje plat starostky v celkovej výške = 2.300,- € brutto, ktorý
pozostáva zo základného platu tvoreného súčinom priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslený na základe údajov
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a
veľkostného koeficientu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. a
zvýšenia tohto základného platu o 0 %.
B. ruší platnosť a účinky svojho uznesenia č. 445/2014 zo dňa 19. 6.
2014
Uznesenie č. 6
zo dňa 10.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 14,- € pri
príležitosti vianočného posedenia v roku 2018 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
Uznesenie č. 7
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o plnení uznesení k 20.12.2018
Uznesenie č. 8
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228
Bratislava - Rusovce za školský rok 2017/2018
Uznesenie č. 9
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2
ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018
Uznesenie č. 10
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2018
Uznesenie č. 11
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018
podľa priloženej tabuľkovej prílohy s celkovými príjmami 4 703 460,€, s bežnými príjmami 2 905 260,- €, s kapitálovými príjmami 1 798
200,- € ( z toho 944 400,- EUR ako finančné operácie) a s celkovými
výdavkami 4 703 460,- €, s bežnými výdavkami 2 053 560,- € , s
kapitálovými výdavkami 2 649 900,- € ( z toho 69 600,- € ako
finančné operácie).
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 12
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh rozpočtu Základná škola s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2019 a prognózy
rozpočtu na roky 2020 – 2021
Uznesenie č. 13
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m. p. na rok
2019.
Uznesenie č. 14
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie kladné odborné stanovisko a odporúčania
miestneho kontrolóra Ing. Vladimíra Mráza k predloženému návrhu
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019 a prognózy na
roky 2020 a 2021 v rozpise podľa priloženého tabuľkového prehľadu
v celkovej výške príjmov 5 975 850 € ,
v celkovej výške výdavkov 5 975 850 €
z toho:
1. bežný rozpočet v celkovej výške bežných príjmov 2 627 150 €,
v celkovej výške bežných výdavkov 2 361 670 €,
vo výške prebytku bežného rozpočtu +265 480 €
2. kapitálový rozpočet v celkovej výške kapitálových príjmov 1 443
700 €,
v celkovej výške kapitálových výdavkov 3 508 660 €,
vo výške schodku kapitálového rozpočtu -2 064 960 €
3. finančné operácie v celkovej výške finančných operácií príjmových
1 905 000 €,
v celkovej výške finančných operácií výdavkových 105 520 €
B. schvaľuje návrh programového rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce
na rok 2019 podľa priložených tabuľkových príloh, s celkovými
príjmami 5 975 850,- €, s bežnými príjmami 2 627 150,- €, s
kapitálovými príjmami 3 348 700,- € ( z toho 1 905 000,- EUR ako
finančné operácie) a s celkovými výdavkami 5 975 850,- €, s bežnými
výdavkami 2 361 670,- €, s kapitálovými výdavkami 3 614 180,- € ( z
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Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva
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úlohy
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plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

toho 105 520,- € ako finančné operácie) a prognózy rozpočtu MČ
Bratislava-Rusovce na roky 2020 a 2021 podľa priloženej tabuľkovej
prílohy.
C. poveruje starostku MČ Bratislava-Rusovce v zmysle § 11 ods. 4
zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov, aby v prípade potreby uskutočnila zmeny rozpočtu vo
výške + - 10% z danej položky rozpočtu.
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Uznesenie č. 15
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre MFK Bratislava –
Rusovce, Balkánska 101, 851 10 Bratislava vo výške 9.700,-€ na
športové činnosti občanov mestskej časti Bratislava – Rusovce
Uznesenie č. 16
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre Detský folklórny súbor
GERULATA Bratislava – Rusovce, Balkánska 102, 851 10 Bratislava
vo výške 3.000,-€ na tanečné aktivity a príslušné vybavenie
Uznesenie č. 17
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre DHZ Bratislava –
Rusovce vo výške 1000,- € na činnosť dobrovoľného hasičského zboru
(materiálové vybavenie, pohonné hmoty, súťaže, občerstvenie)
Uznesenie č. 18
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre OZ VITUS, Gerulatská
63, 851 10 Bratislava, vo výške 950,-€ na stretnutia detí a mládeže
Rusoviec
Uznesenie č. 19
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje finančný príspevok na rok 2019 pre OZ Materské centrum
Kukulienka, Balkánska 95, Bratislava, vo výške 380,-€ na činnosť
materského centra
Uznesenie č. 20
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
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Číslo
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schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie vo výške 500,- € pre Jednotu
dôchodcov Slovenska, Bratislava - Rusovce na rok 2019 na aktivity,
ktoré vykonajú v rámci miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska – Rusovce
Uznesenie č. 21
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
neschvaľuje návrh zriadiť komisiu pre strategické plánovanie a
miestny rozvoj Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Uznesenie č. 23
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
1. a/ ruší sa uzn.č.6 zo dňa 4.12.2014
b/ základnú odmenu poslancom vo výške 120,00 € brutto za každé
riadne/ aj za ustanovujúce/ zasadnutie Miestneho zastupiteľstva,
odmeny sú vyplácané polročne, mimoriadne odmeny 1x ročne
c/ uznesenie v časti 1., b/ sa pre rok 2019 nebude uplatňovať
2. odmeny poslancom vo funkciách predsedov a členov komisií,
aktivistom – neposlancom komisií po návrhu jednotlivých predsedov
komisií pridelí starostka. Sobášiacim poslancom a aktivistom ako sú
napríklad (hasiči) sa stanovia odmeny z položky mimoriadnych
odmien poslancov a aktivistov jeden krát ročne, ktoré pridelí starostka
na základe predloženého návrhu ich vedúcich predstaviteľov resp.
predsedov komisií, prípadne iných aktivistov.
3. schvaľuje: Pravidlá odmeňovania poslancov MČ a ďalších občanov
za ich prácu v komisiách miestneho zastupiteľstva a organizačných
zložkách MČ BA – Rusovce
Uznesenie č. 24
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2019
nasledovne:
5. februára, 12. marca, 16. apríla, 21. mája, 25. júna, 3. septembra, 8.
októbra, 12. novembra, 17. decembra
Uznesenie č. 25
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra Mč Bratislava-Rusovce z
vyplatených platov kontrolóra v druhom polroku 2018 vo výške 30%
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Uznesenie č. 26
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje spolufinancovanie projektu obnovy národnej kultúrnej
pamiatky s názvom „NKP Dom s hypocaustom, č. ÚZPF 11422/1,
Irkutská ul., 851 10 Bratislava, 5. etapa obnovy“, podaného na MK SR
na rok 2019, vo výške 5 % z celkových nákladov, vo výške 2.000,- €
Uznesenie č. 27
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje:
a) odpredaj pozemku par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 82 m2, pozemku par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 62 m2, katastrálne územie Rusovce Ing. Pavlovi
Holúbekovi, Kovácsová 103, 851 10 Bratislava za cenu stanovenú v
„Zmluve o spolupráci zo dňa 30.5.2001 a v Zmluve o
spoluinvestorstve zo dňs 14.7.2002 a ich dodatkov“ vo výške 50,00 €
/m2 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.
b) odpredaj pozemku registra C KN par. č. 615/38 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 114 m2, pozemku registra C KN par. č. 615/39 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, pozemku registra C
KN par. č. 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2 a
pozemku registra C KN par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 83 m2, katastrálne územie Rusovce Ing. Pavlovi
Holúbekovi, Kovácsová 103, 851 10 Bratislava za cenu stanovenú v „
Zmluve o spolupráci zo dňa 30.5.2001 a v Zmluve o spoluinvestorstve
zo dňa 14.7.2002 a ich dodatkov“ vo výške 50,00 € /m2 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.
Uznesenie č. 28
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predaj pozemkov registra C KN par. č. 1092/1 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 296 m2, par. č. 1092/2 – zastavané
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plochy a nádvoria s výmerou 102 m2, par. č. 1092/3 – zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 14 m2, stavba so súpisným číslom 14,
postavená na pozemku par. č. 1092/2 a murovaný sklad bez súpisného
čísla postavený na pozemku par. číslo 1092/3, katastrálne územie
Rusovce Petre Horváthovej-Burgerovej s manželom Gabrielom
Horváthom – spolu nájomcom nehnuteľností (dcéra a zať), ako
príslušníkom domácnosti hlavného nájomcu Anny Anger s manželom
Gottfriedom Angerom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
so zákonom číslo 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. e), za cenu stanovenú
znaleckým posudkom č. 98/2018 vo výške 85 600 € ako prípad hodný
osobitného zreteľa v súlade so zákonom číslo 138/1991 Zb., z dôvodu
prevodu vlastníctva na spolu nájomcu a súčasne členov rodiny
hlavného nájomcu, ktorý predmetné nehnuteľnosti pravidelne
zhodnocuje a to s podmienkou úhrady nákladov za vyhotovenie
znaleckého posudku číslo 98/2018 vo výške 280 €
Uznesenie č. 29
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/4 záhrady vo
výmere 345 m2, par. číslo 1103/11 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 94 m2, katastrálne územie Rusovce
Ing. Danielovi Jursíkovi s manželkou Ing. Norou Jursíkovou, Ilýrska
37, 851 10 Bratislava za cenu 49,53 €/m2 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
Uznesenie č. 30
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/3 – záhrady
vo výmere 387 m2, par. č. 1103/16 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 159 m2, katastrálne územie Rusovce
Mariánovi Kriegerovi a manželke Emílii Kriegerovej, obaja bytom
Ilýrska 35, 851 10 Bratislava za cenu 49,53 €/m2 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
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Uznesenie č. 31
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/5 záhrady vo
výmere 533 m2, par. číslo 1103/10 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 125 m2, katastrálne územie Rusovce,
Ing. Lukášovi Šterbovi s manželkou Sofiou Šterbovou, obaja bytom
Ilýrska 1075/39, 851 10 Bratislava za cenu 49,53 €/m2 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
Uznesenie č. 32
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/2 záhrady vo
výmere 408 m2, par. číslo 1103/17 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 143 m2, katastrálne územie Rusovce,
manželom MUDr. Alexandre Zagyiovej a Ing. Erikovi Zagyimu, obaja
bytom Ilýrska 1129/33, 851 10 Bratislava za cenu 49,53 €/m2 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
Uznesenie č. 33
zo dňa 20.12.2018 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 15.12.2018 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 .
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Uznesenie č. 34
zo dňa 20.12.2018 Miestne zastupiteľstvo
a/ neschvaľuje vrátenie pozemku registra C KN par. č. 1320/7 –
ostatná plocha vo výmere 2 600 m2, katastrálne územie Rusovce do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s čl. 84 ods. 1
písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako pozemok ktorý
potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa
schválenej územnoplánovacej dokumentácie
b/ žiada starostku, aby bezodkladne dokončila obstarávanie zmien a
doplnkov UP Pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
bod č.1 Správa o plnení uznesení z 5.2.2019:
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. MČ 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
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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 9.11.2017 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 k dnešnému
dňu sa nevyjadrili.
K 19.12.2017 dňa 26.10.2017 bola zaslaná žiadosť o vyjadrenie OZ
Smolenice. Do dnešného dňa bez odpovede.
15.2.2018 – prišla odpoveď od OZ Smolenice, ktorú sme 24.1.2018
preposlali na pozemkový odbor Okresného úradu Bratislava.
5.4.2018 – bez zmeny
26.6.2018 – 2.5.2018 mala prebehnúť obhliadka v teréne z
pozemkového a lesného odboru p. Antalová však stretnutie z dôvodu
PN odvolala na dobu neurčitú.
25.9.2018 – 3.8.2018 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o trvalom
vyňatí lesných pozemkov, Pozemkový úrad musí toto zaslať na OU
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BA- katastr. odbor k zápisu do geom. plánu
20.12.2018 – 15.10. Kataster vykonal zápis. Doriešenie vecných
bremien a delimitovať celú cestu do vlastníctva Magistrátu hl. m.
Bratislava
21.1.2019 – vlastníci nesúhlasia s vecným bremenom, žiadajú
preloženie verejného osvetlenia.
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
15.2.2018 – stav nezmenený
5.4.2018 – stav nezmenený
26.6.2018 – stav nezmenený
25.9.2018 – stav nezmenený
20.12.2018 – stav nezmenený
21.1.2019 – stav nezmenený
-Úloha trvá
Uznesenia z 5.4.2018
Uzn. č. 419 – návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou –
momentálne sa pripravuje znalecký posudok.
25.9.2018 – znalecký posudok hotový, ale Slovenský pozemkový fond
(SPF) neodsúhlasil odpredaj pozemkov.
21.1.2019 - Rada SPF zasadala v decembri 2018 a schválila odpredaj,
momentálne čakáme na oficiálne písomné vyjadrenie.
From:Rybarova Agnesa Ing. [mailto:Agnesa.Rybarova@Pozfond.sk]
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Sent: Friday, February 08, 2019 11:39 AM
1. Dňom 7.2. 2019 mi bol pridelený na ďalšie konanie: spis
SPFS10558/2018 (Odkúpenie časti pozemkov pod stavbou pre projekt:
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ s rozšírením účelu)
zmluva o prevode vlastníctva (ZoPV). V predmetnej veci som zistila,
že zmluva o prevode vlastníctva 019562018-PKZP-K4018618.00 bola
zo strany MČ Rusovce podpísaná dňa17.7.2018 a zo strany SPF dňa
21.1.2019. K ZoPV je potrebné vypracovať dodatok k vyhotoveniu
ktorého je potrebné zo strany MČ Rusovce doložiť doklad o osobe
zastupujúcej MČ, a nakoľko sa jedná o opravu článku zmluvy –
spôsob úrady kúpnej ceny a nákladov spojených s prevodom, je
potrebné písomné vyjadrenie (stačí mailom), či v dodatku je možné
uviesť, termín úhrady kúpnej ceny do 60 dní od podpísania zmluvy o
prevode vlastníctva 019562018-PKZP-K4018618.00 (t.j. 21.3.2019).
Po získaní nevyhnutných údajov zo strany MČ Rusovce potrebných k
vypracovaniu dodatku SPF v bezodkladne vypracuje dodatok a zašle
MČ Rusovce k podpisu.
2. Vo veci Prepojenie gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6,
Bratislava-Rusovce, bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov pre
stavbu sa na ROBA našla rozsiahla agenda, ktorej naštudovanie si
vyžaduje dlhší čas.
Po preštudovaní ROBA SPF zaujme k žiadosti stanovisko a písomne
bode MČ Rusovce informovať o ďalšom postupe vo veci.
Úloha trvá
Uznesenia z 26.6.2018
Uzn. č. 430 – predĺženie NZ p. Vitálošová - splnené
Uzn. č. 431 – ukončenie nájom. vzťahu k pozemkom za kláštorom so
Slovenským zväzom záhradkárov - splnené
Uzn. č. 432 – prenájom nebyt. priestorov p. Reindl - splnené
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Uzn. č. 433 – prenájom priestorov v ZŠ s MŠ pre ZUŠ - splnené
Uznesenia z 25.9.2018
Uzn. č. 454 – prijatie úveru rekonštrukcia ZŠ s MŠ
21.1.2019 – momentálne sa čaká na výberové konanie
- úloha trvá
Uzn. č. 455 – prepojenie cyklotrasy s Eurovelo 6 - splnené
Uzn. č. 458 – predĺženie nájmu nebyt. priestor – Jupal (Balkánska) splnené
Uzn. č. 459 – predĺženie nájmu nebyt. priestor – p. Piťová (Balkánska)
- splnené
Uzn. č. 460 – predĺženie nájmu nebyt. priestorov – Gold4ever
(Balkánska) - splnené
Uzn. č. 461 – predĺženie nájmu nebyt. priestorov – gynekológia
(Zdrav. Stredisko) - splnené
Uzn. č. 462 – predĺženie nájomnej zmluvy – zelovoc – Hegedus splnené
Uzn. č. 463 – prenájom pozemku – parkovanie – D. Petrenka splnené
Uzn. č. 464 - prenájom pozemku – parkovanie – J. Petrenka - splnené
Uzn. č. 465 – prenájom pozemku – Fajta - splnené
Uzn. č. 466 – prenájom pozemku – J. Dudáš a P. Dudáš - splnené
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Uzn. č. 470 – prenájom pozemku – R. Kuruc - splnené
Uzn. č. 471 – prenájom pozemku – P. Ševčík - splnené
Uzn. č. 472 – predaj pozemku – Bellus, Bellusová – predaný,
pozemok uhradený – splnené
Uzn. č. 473 – predaj pozemku – Kremnická, Kremnický – Kúpna
zmluva zaslaná na kataster – úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10.12.2018
Uznesenia z 20.12.2018
Uzn. č. 27 – odpredaj pozemkov – P. Holúbek st. - zmluva sa
pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 28 – odpredaj pozemkov – A. Anger, P. Burgerová s
manželom - zmluva sa pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 29 – odpredaj pozemkov – Jursík, Jursíková - zmluva sa
pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 30 – odpredaj pozemkov – Krieger, Kriegerová - zmluva sa
pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 31 – odpredaj pozemkov – Šterba, Šterbová - zmluva sa
pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 32 – odpredaj pozemkov – Zagyi, Zagyiová - zmluva sa
pripravuje na podpis, úloha trvá
Uzn. č. 33 – prenájom nebyt. priestor – Z. Zrneková (Balkánska) splnené
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 23.1.2019
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12.3.2019/
44/2019

45/2019

46/2019
47/2019

48/2019
49/2019

50/2019

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 12. 03.
2019.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje dve triedy I. ročníka, počet žiakov I. ročníka v
zmysle platnej legislatívy v Základnej škole s materskou
školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce v pôsobnosti
mestskej časti pre školský rok 2019/2020 a termín zápisu v
zmysle platného VZN č. 1/2016 zo dňa 18. 02. 2016.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 6
v administratívnej budove na Balkánskej 102, 851 10
Bratislava, v celkovej výmere 11,5 m2 a podiel na spoločných
priestoroch vo výmere 8,56 m2 spoločnosti Lamikra TO, s.r.o.,
Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, zastúpenej Ing. Miroslavom
Královičom, za cenu nájmu 49,80 eur/m2/rok + spotreba
energií, na účel – kancelársky priestor, na dobu 2 rokov, so
začiatkom od 15. 03. 2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, a to z dôvodu finančnej
výhodnosti pre MČ.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Štatút Rusovských novín.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje redakčnú radu Rusovských novín v novom zložení:
Beata Vrzgulová
Zuzana Červenáková
Oľga Viestová
Pavel Mokráň
Valéria Kmeťová.
Miestne zastupiteľstvo
A/ ruší

Jaj.

a/a

Riaditeľ šk,rok
YŠ s MŠ 2019/2020

Majetok Rok 2021

STA

Priebežne

STA

a/a
volebné
obdobie do
zmeny

Jaj.
a/a

Správa o plnení uznesení
Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247 - bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
21.1.2019 – vlastníci nesúhlasia s vecným bremenom, žiadajú
preloženie verejného osvetlenia.
28.2.2019 – stav bez zmeny
Úloha trvá
Uznesenia z 10.11.2016
Uzn. č. 229/2016 - kúpa pozemkov, p. Maršovská, Eurovelo 6
Čakáme sa na vyjadrenie ostatných oslovených, stav nezmenený.
Úloha trvá
Uznesenia z 5.4.2018
Uzn. č. 419 – návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
Zmluva o prevode vlastníctva 019562018-PKZP-K4018618.00 bola zo
strany MČ Rusovce podpísaná dňa17.7.2018 a zo strany SPF dňa
21.1.2019.
28.2.2019: Slovenský pozemkový fond (SPF) vypracoval dodatok k
Zmluve s MČ o prevode vlastníctva (dodatok bolo nutné vypracovať z
dôvodu, že v zmluve boli zle uvedené čísla účtov – chyba zo strany
SPF). MČ podpísala dodatok dňa 20.2.2019 a doručila ho na SPF
22.2.2019, zároveň aj uhradila čiastku 38.181,78 € za pozemky pod
stavbou školskej jedálne.
Po podpise Dodatku k zmluve zo strany SPF, mestská časť požiada
Kataster o rozhodnutie o Návrhu na vklad vlastníckeho práva k
zakúpeným pozemkom.
Úloha trvá
Uznesenia z 25.9.2018
Uzn. č. 454 – prijatie úveru rekonštrukcia ZŠ s MŠ
28.2.2019: bez zmeny
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10.12.2018
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Znenie uznesenia zastupiteľstva

uznesenie č. 170 zo dňa 20. 03. 2012 k zriadeniu komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce
B/ zriaďuje
Finančnú a podnikateľskú komisiu v počte 5 členov
B1/ určuje
náplň práce komisie, a to:
a)
tvorba a riešenie koncepčných otázok v oblasti
záväzných dokumentov mestskej časti;
b)
tvorba a podmienky pre schvaľovanie účelových
finančných dotácií občianskym združeniam, neziskovým
organizáciám, športovým klubom a iným subjektom ako
podklad pre rozhodovanie v jednotlivých odborných komisiách;
c)
podnety, návrhy a odporúčania k majetkovo-právnym
záležitostiam (hospodárenie a nakladanie s majetkom mestskej
časti);
d)
spolupodieľanie sa na tvorbe finančných plánov
mestskej časti v nadväznosti na plánované investičné aktivity;
e)
sumarizácia podnetov, návrhov a odporúčaní
jednotlivých odborných komisií pre tvorbu rozpočtu mestskej
časti a ich vyhodnotenie slúžiace ako podklad pri tvorbe
rozpočtu;
f)
stanoviská k rozpočtu mestskej časti, záverečnému
účtu a iným dokumentom ekonomického charakteru;
g)
návrhy a prehodnocovanie možností zapojenia sa do
vyhlásených výziev jednotlivých rezortov pri získaní externých
finančných zdrojov pre investičné aktivity mestskej časti
B2/ potvrdzuje
za predsedu komisie: Ing. Róberta Kalmára.
C/ zriaďuje
Stavebno-bytovú, dopravnú a environmentálnu komisiu v počte
6 členov
C1/ určuje
náplň práce komisie, a to:
v rámci poradenskej činnosti:
a)
stanoviská k územnoplánovacím podkladom a

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia
volebné
obdobie do
zmeny

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uznesenia z 20.12.2018
Uzn. č. 27 – odpredaj pozemkov – P. Holúbek st.
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na potvrdenie z magistrátu o
uhradení sumy
Úloha trvá
Uzn. č. 28 – odpredaj pozemkov – A. Anger, P. Burgerová s
manželom
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p. Anger
Úloha trvá
Uzn. č. 29 – odpredaj pozemkov – Jursík, Jursíková
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na potvrdenie z magistrátu o
uhradení sumy
Úloha trvá
Uzn. č. 30 – odpredaj pozemkov – Krieger, Kriegerová
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na potvrdenie z magistrátu o
uhradení sumy
Úloha trvá
Uzn. č. 31 – odpredaj pozemkov – Šterba, Šterbová
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p. Šterbu
Úloha trvá
Uzn. č. 32 – odpredaj pozemkov – Zagyi, Zagyiová
28.2.2019: zmluva podpísaná, čakáme na potvrdenie z magistrátu o
uhradení sumy
Úloha trvá
Uzn. č. 34 - Žiadosť o zaujatie stanoviska k požiadavke primátora
hlavného mesta SR Bratislavy o vrátenie pozemku registra C KN par.
č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 2 600 m2, katastrálne územie
Rusovce, do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s
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územnoplánovacej dokumentácii hlavného mesta SR Bratislavy
a mestskej časti vrátane ich zmien a doplnkov;
b)
podieľanie sa na výberových konaniach – návrhy
súťažných podkladov a technických špecifikácií so zameraním
na stavebné objekty;
c)
stanoviská k informačným, reklamným a propagačným
zariadeniam;
d)
vyjadrenia k návrhom prípravy a realizácie
dopravných stavieb na území mestskej časti aj k rozhodujúcim
stavbám celomestského charakteru;
e)
vyjadrenia ku koncepčným otázkam rozvoja
dopravných systémov na území mestskej časti;
f)
vyjadrenia k zásadným koncepčným návrhom rozvoja
MHD;
g)
vyjadrenia ku koncepciám a plánom cyklistickej
dopravy;
h)
vyjadrenia k činnosti v oblasti správy a údržby
komunikácií na území mestskej časti;
i)
posudzovanie spracovania koncepcie ochrany prírody
aj pamiatok na území mestskej časti;
j)
vyjadrenia k plánovaným výrubom drevín, najmä
väčšieho rozsahu.
v rámci iniciatívnej činnosti:
a)
návrhy na obstaranie podrobnejšej územno-plánovacej
dokumentácie - územného plánu zóny;
b)
návrhy investičných akcií a podieľanie sa na ich
príprave;
c)
podieľanie sa na tvorbe koncepcie predaja bytov;
d)
návrhy a tvorba ucelenej koncepcie energetickej
politiky mestskej časti, navrhovanie opatrení na realizáciu
projektov v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti budov v
správe a vo vlastníctve mestskej časti a v oblasti tepelného
hospodárstva na území mestskej časti;
e)
návrhy a podieľanie sa na príprave a vypracovaní
dopravných štúdií či koncepcií;

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

čl. 84 ods. 1 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
a/ neschvaľuje vrátenie pozemku registra C KN par. č. 1320/7 –
ostatná plocha vo výmere 2 600 m2, katastrálne územie Rusovce do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s čl. 84 ods. 1
písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ako pozemok ktorý
potrebuje vo verejnom záujme na verejnoprospešné stavby podľa
schválenej územnoplánovacej dokumentácie
b/ žiada starostku, aby bezodkladne dokončila obstarávanie zmien a
doplnkov UP Pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
Uznesenia z 5.2.2019
Uzn. č. 39 – prenájom nebytové priestory (pri Dome záhradkárov
firme D4R7)
28.2.2019: Úloha splnená
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 28.2.2019
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f)
návrhy konkrétnych opatrení pre zlepšenie dopravy;
g)
návrhy a podieľanie sa na realizácii bezbariérového
prístupu na verejné miesta;
h)
spracovávanie a návrhy priorít trvalo udržateľného
rozvoja obce;
i)
podieľanie sa na spracovaní koncepčných dokumentov
ochrany zelene a odpadového hospodárstva;
j)
návrhy na spôsob ochrany zelene, nakladanie s
odpadmi, zlepšenia separácie odpadu, návrhy na riešenie
nelegálnych skládok;
k)
návrhy na vytváranie, úpravu a využitie verejných
priestorov;
l)
návrhy na umiestňovanie nových vegetačných prvkov
na území mestskej časti;
m)
návrhy plôch a druhového zloženia pre náhradnú
výsadbu v mestskej časti podnety;
n)
návrhy a odporúčania pre plánovanie letnej a zimnej
údržby, jarného a jesenného upratovania.
v rámci kontrolnej činnosti:
a)
kontrola dodržiavania zásad ochrany a tvorby
životného prostredia prostredníctvom miestneho zisťovania;
b)
kontrola realizácie investičných akcií.
C2/ potvrdzuje
za predsedu komisie: Mgr. Vladimíra Mokráňa.
D/ zriaďuje
Komisiu pre školstvo, sociálne a zdravotné veci v počte 6
členov
D1/ určuje
náplň práce komisie, a to:
a)
spolupráca komisie so školou a školskými
zariadeniami, občianskymi združeniami, neziskovými
organizáciami, športovými klubmi a inými subjektmi;
b)
tvorba koncepcie v oblasti školstva a vzdelávania v
mestskej časti;
c)
schvaľovanie povinne predkladaných školských
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

dokumentov;
d)
stanoviská k zaraďovaniu/vyraďovaniu zo siete škôl a
školských zariadení;
e)
sledovanie sociálnej problematiky osamelých, starých
a chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej
služby;
f)
podieľanie sa na riešení sociálnej problematiky
opustených detí a sirôt, iniciovanie riešenia prípadov v
spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú
problematiku;
g)
spolupráca so školou pri riešení problémov rodinno –
sociálnych;
h)
napomáhanie skvalitňovaniu a rozširovaniu
starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom
návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci;
i)
iniciovanie možností riešenia sociálnej problematiky
prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií;
j)
spracovanie vyjadrení k návrhom týkajúcich sa
bytových záležitostí.
D2/ potvrdzuje
za predsedu komisie: Mgr. Katarínu Zjavkovú.
E/ zriaďuje
Komisiu pre kultúru a šport v počte 4 členov
E1/ určuje
náplň práce komisie, a to:
a)
plánovanie nových formátov spoločenských a
športových podujatí a ich zavedenie do života;
b)
prerokovávanie návrhov organizačno-technického
zabezpečenia kultúrnych podujatí;
c)
vyhodnocovanie zrealizovaných kultúrnych podujatí v
nadväznosti na ich udržateľnosť;
d)
tvorba koncepcie rozvoja miestnej knižnice v mestskej
časti;
e)
tvorba koncepcie zefektívnenia, revitalizácie a
možností využívania športovísk, detských ihrísk na území
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

mestskej časti.
E2/ potvrdzuje
za predsedu komisie: Mgr. Barboru Dubovskú.
F/ zriaďuje
Komisiu mandátovú a ochrany verejného záujmu v počte 2
členov
F1/ určuje
náplň práce komisie, a to:
a)
realizácia predbežnej právnej ochrany (susedské spory,
riešenie sťažností smerujúcich voči voleným zástupcom –
starostka mestskej časti, miestny kontrolór mestskej časti,
poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stanoviská k
petíciám a predkladanie odporúčaní na ich riešenie
prostredníctvom pracovných skupín komisie);
b)
prehodnotenie a tvorba aktuálneho komunitného plánu
mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy, návrhy
miestnych koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života
mestskej časti;
c)
overovanie platnosti zloženia sľubu poslancov
miestneho zastupiteľstva a starostu;
d)
sledovanie a vyhodnocovanie účasti poslancov na
zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých
boli zvolení, podľa potreby predkladanie návrhov miestnemu
zastupiteľstvu na prijatie potrebných opatrení, zisťuje podľa §
25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov dôvodov pre zánik mandátu poslanca;
e)
konštatovanie zániku mandátu poslanca; túto
skutočnosť bezodkladne prostredníctvom starostu oznamuje
komisia miestnemu zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie
nastúpenia.
F2/ potvrdzuje
za predsedu komisie: Mgr. Vladimíra Mokráňa.
Zoznam členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Rusovce
Finančná a podnikateľská komisia
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Ing. Robert Kalmár - predseda
Ing. Vladimír Lakatoš
Ing. Peter Oravec
Ing. Monika Nogellová
Ing. Romana Orechová
Doc. Ing. Anna Harumová, Phd.
Tajomník: Ing. P. Holúbek
Stavebno – bytová, dopravná a environmentálna komisia
Mgr. Vladimír Mokráň - predseda
Jozef Karácsony
Ing. Branislav Straka
Tibor Straka
Ing. Roman Porubec
Ing. Peter Federič
Mgr. Martin Mančík
Tajomník: Ing. A. Kitanovič
Komisia pre školstvo, sociálne a zdravotné veci
Mgr. Katarína Zjavková - predseda
Mgr. Denisa Zezuláková
Mgr. Daniel Šarišský, BSBA
Mgr. Valéria Kmeťová
Mgr. Ingrid Iványová
PhDr. Viera Záhorcová, PhD.
Ing. Miriama Letovanec
Tajomník: M. Broszová
Komisia pre kultúru a šport
Mgr. Barbora Dubovská - predseda
Darina Mokráňová
Ing. Petra Lakatošová
Mgr. Jarmila Gajdošechová
Mgr. Valéria Kmeťová
Tajomník: M. Jajcajová
Komisia mandátová a na ochranu verejného záujmu
Mgr. Vladimír Mokráň - predseda
Jozef Karácsony
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Ing. Róbert Kalmár
Tajomník: J. Hlušeková
51/2019
52/2019

53/2019

54/2019

55/2019

Miestne zastupiteľstvo
žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby
zabezpečila prípravu materiálu „Plán výsadby na rok 2019“,
ktorý bude obsahovať mapové podklady s vyznačenými
miestami danej výsadby stromov a okrasnej zelene, zoznam
rastlinných druhov a harmonogram výsadby, a to v rozsahu
10.000 eur, v termíne do 21. 05. 2019.
Miestne zastupiteľstvo
žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby
zabezpečila spracovanie materiálu „Zóny bez pesticídov“ na
prerokovanie v miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Rusovce. Materiál by mal obsahovať vytipované
zóny v mestskej časti, kde sa na trvalo upustí od používania
chemických postrekov (pesticídov) a umelých hnojív, s
výnimkou používania prostriedkov na hubenie škodlivých
hlodavcov (rodenticidov), návrh značenia týchto zón a
variantné riešenie alternatívnej údržby „Zóny bez pesticídov“, v
termíne do 21. 05. 2019
Miestne zastupiteľstvo
žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce o
zorganizovanie pracovného stretnutia s nájomcom pozemku
parc. č. 1142/1 podľa Nájomnej zmluvy č. 18160105/2012 zo
dňa 13. 06. 2012 spolu so všetkými poslancami mestskej časti
Bratislava-Rusovce bezodkladne
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje objednanie dopravno-kapacitného posúdenia územia
Rusovce Sever a zahrnutie prislúchajúcich výdavkov do
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019 a žiada
starostku o predloženie predmetnej zmeny rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Rusovce na rok 2019 na rokovanie miestneho
zastupiteľstva

STA

Máj 2019

STA

Máj 2019

STA

Jún 2019

STA

Jún 2019
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

16.4.2019/
Správa o plnení uznesení
56/2019

57/2019

58/2019

59/2019

60/2019

61/2019

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 16. 04.
2019
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie, že splnomocnený zástupca mestskej časti
Bratislava-Rusovce JUDr. Peter Chrašč na valnom
zhromaždení spoločnosti ROT, s. r. o. dňa 03. 04. 2019
hlasoval za:
1.
za schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018,
2.
za vysporiadanie hospodárskeho výsledku – straty vo
výške 478,24 eur, dosiahnutej v poslednom zdaňovacom
období, jej úhradou z nerozdeleného zisku minulých rokov.
Miestne zastupiteľstvo
poveruje starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce, aby na
valnom zhromaždení spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o.
hlasovala:
1.
za schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za
účtovné obdobie 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018,
2.
za vysporiadanie výsledku hospodárenia - straty vo
výške 115,50 Eur, dosiahnutej v poslednom zdaňovacom
období, jej prevedením na účet neuhradená strata minulých
rokov.
Miestne zastupiteľstvo
menuje do funkcie konateľa spoločnosti ROT, s. r. o. za
mestskú časť Bratislava-Rusovce PhDr. Luciu Tulekovú
Henčelovú, starostku MČ Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
menuje do funkcie konateľa projektovej spoločnosti ROT –
Oproti kaštieľu, s. r. o. PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú,
starostku MČ Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
ruší uznesenie č. 47 zo dňa 12. 03. 2019

Jaj

a/a

STA

VZ
spoločnosti

Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
Vlastníci nesúhlasia s vecným bremenom, žiadajú preloženie
verejného osvetlenia.
05. 04. 2019: Stav bez zmeny
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
05. 04. 2019: Čakáme na vyjadrenie ostatných oslovených, stav
nezmenený.
Úloha trvá

STA

STA

VZ
spoločnosti

Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
05. 04. 2019: Zmluva o prevode vlastníctva 019562018-PKZPK4018618.00 bola zo strany MČ Rusovce podpísaná dňa 17. 07. 2018
a zo strany Slovenského pozemkového fondu (SPF) dňa 21. 01. 2019.
Dňa 20. 02. 2019 podpísala MČ dodatok k zmluve (vypracovaný SPF,
nakoľko v zmluve boli zle uvedené čísla účtov, z dôvodu
administratívnej chyby zo strany SPF) a uhradila čiastku 38.181,78 eur
za pozemky pod stavbou školskej jedálne. Dodatok je v súčasnosti na
podpise u štatutárnych zástupcov SPF, po jeho podpise bude
predložený na katastrálny úrad Návrh na vklad vlastníckeho práva k
zakúpeným pozemkom.
Úloha trvá

STA
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
05. 04. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
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Dátum/
Číslo
uznesenia
62/2019

63/2019

64/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so
sídlom v mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2018
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok
2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými
príjmami 6 044 200,- €, s bežnými príjmami 2 683 500,- €, s
kapitálovými príjmami 3 360 700,- € (z toho 1 905 000,- EUR
ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami 6 044 200,- €,
s bežnými výdavkami 2 418 020,- € , s kapitálovými
výdavkami 3 626 180,- € (z toho 105 520,- € ako finančné
operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zriadenie pracovnej skupiny na vykonanie
ekonomicko – právneho auditu spol. ROT s.r.o., za účasti
poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce:
Radovan Jenčík, František Lošonský, Veronika Vandrášeková,
Vladimír Mokráň, Róbert Kalmár

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Ekonom. Jún 2019
ZÚ
Ekonom. Do zmeny
rozpočtu

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 27: Odpredaj pozemkov (P. Holúbek st.)
05. 04. 2019: Návrh na vklad vlastníckeho práva predložený na
Katastrálny úrad.
Úloha trvá
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Beurger, Burgerová)
05. 04. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p.
Anger.
Úloha trvá

STA,
Priebežne
členovia r.2019
skupiny

Uzn. č. 29: Odpredaj pozemkov (Jursík, Jursíková)
05. 04. 2019: Návrh na vklad vlastníckeho práva predložený na
Katastrálny úrad.
Úloha trvá
Uzn. č. 30: odpredaj pozemkov (Krieger, Kriegerová)
05. 04. 2019: Návrh na vklad vlastníckeho práva predložený na
Katastrálny úrad.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: odpredaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
05. 04. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p.
Šterbu.
Úloha trvá
Uzn. č. 32: Odpredaj pozemkov (Zagyi, Zagyiová)
05. 04. 2019: Návrh na vklad vlastníckeho práva predložený na
Katastrálny úrad.
Úloha trvá
Uzn. č. 34a: Neschválenie vrátenia pozemku registra C KN par. č.
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

1320/7 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy
05. 04. 2019: Magistrát hlavného mesta Bratislavy bol informovaný o
nesúhlase miestneho zastupiteľstva s vrátením majetku do priamej
správy hlavného mesta Bratislavy listom zo dňa 28. 12. 2018.
Úloha trvá
Uzn. č. 34b: Obstarávanie zmien a doplnkov UP Pamiatkovej zóny
Bratislava-Rusovce
05. 04. 2019: Dňa 16.01.2019 sa konalo stretnutie so zástupcami
spoločnosti Aurex, s.r.o., Dúbravská 1, 841 01 Bratislava za účelom
zistenia skutkového stavu. Ďalšie stretnutie sa realizovalo dňa
21.02.2019 za účelom prerokovania ďalšieho postupu vo veci zmien a
doplnkov ÚP PZ a určenia predbežného časového harmonogramu.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 47: Prenájom nebytových priestorov na Balkánskej 102,
Bratislava-Rusovce spoločnosti Lamikra TO, s. r. o.
05. 04. 2019: Na zasadnutie MZ konaného dňa 16. 04. 2019 je
predložený návrh na zrušenie uznesenia z dôvodov uvedených v
dôvodovej správe.
Úloha trvá
Uzn. č. 54: Zorganizovanie pracovného stretnutia s nájomcom
pozemku parc. č. 1142/1 k. ú. Rusovce
05. 04. 2019: Pracovné stretnutie s nájomcom pozemku parc. č. 1142/1
k. ú. Rusovce sa uskutočnilo 11. 04. 2019.
Úloha trvá
Uzn. č. 55: Objednanie dopravno-kapacitného posúdenia územia
Rusovce Sever a zahrnutie prislúchajúcich výdavkov do rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019
05. 04. 2019: Zmluva sa pripravuje na podpis, príslušné zmeny v
rozpočte sa predkladajú na zasadnutie MZ konané dňa 16. 04. 2019.
Úloha trvá
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Zapísala: M. Jajcajová, dňa 05. 04. 2019
14.5.2019/
65/2019

STA
Rokovanie
Miestne zastupiteľstvo
p.Jenčík MSTZ
A. berie na vedomie Základné tézy parkovacej politiky na
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (2019).
B. súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 91 dopĺňa
odsek 4.
C. súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel s pripomienkami, ktoré tvoria
prílohu k uzneseniu.
D. žiada Radovana Jenčíka, aby ako člen mestského
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
presadzoval zapracovanie možnosti benefitu bonusovej karty s
výhodou dvojhodinového bezplatného státia k dispozícii,
neobmedzene, na ľubovoľný počet áut (vo vlastníctve, resp.
držaní občana), a to tak pre občana Bratislavy, ktorý býva v
špecifikovanej parkovacej zóne, ako aj pre občana, ktorý býva
mimo parkovacej zóny, do predkladaného návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.
E. súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa v článku 69 dopĺňa
nový odsek 4
Príloha k uzneseniu 65/2019, bod C.
Pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce
odporúča:
1)
Zapracovať do návrhu VZN možnosť zriadenia
benefitu bonusovej karty s výhodou dvojhodinového
bezplatného státia k dispozícii neobmedzene na ľubovoľný

Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva
Kontrola plnenia uznesení nebola predmetom rokovania
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

počet áut (vo vlastníctve, resp. držaní občana), a to tak pre
občana Bratislavy, ktorý býva v špecifikovanej parkovacej
zóne, ako aj pre občana, ktorý býva mimo parkovacej zóny.
2)
Zapracovať do návrhu VZN, že v prípade, ak rezident
parkuje svoje vozidlo na vlastnom pozemku (záhrada, garáž),
na druhé vozidlo, ktoré parkuje na verejnom priestranstve, sa
nahliada ako keby bolo prvé, čiže rezidentský poplatok zaň je
vyrubený vo výške 49 €/rok.
3)
Zapracovať do návrhu VZN, aby sa benefit
bezplatného dvojhodinového státia vzťahoval na každé vozidlo
s rezidenčnou kartou. Dôvodom je bežný rozvoz detí na krúžky,
ktorý zvyknú realizovať často obaja rodičia.
4)
Zohľadniť v návrhu VZN, aby sa pre rezidentov
(občanov Bratislavy) uplatnila samostatná polovičná sadzba na
hodinové parkovanie v jednotlivých tarifných pásmach.
5)
Zapracovať do návrhu VZN uplatnenie 100 % zľavy
na hodinové parkovanie pre autá s preukazom ZŤP.
6)
Vypustiť odstavec, hovoriaci o tom, že na vydanie
parkovacej karty nie je právny nárok, z prílohy 2 k uzneseniu
21.5.2019/
66/2019

67/2019

68/2019

Jaj
a/a
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 21. 05.
2019
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola trvale
schvaľuje Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola následná
1. berie na vedomie Správu č. 02/09/2018 o výsledku kontroly STA
kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, s
r.2019
dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť
vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov
verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb
miestnym úradom mestskej časti počas roka 2017
2. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť

Správa o plnení uznesení
Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
Vlastníci nesúhlasia s vecným bremenom, žiadajú preloženie
verejného osvetlenia.
14. 05. 2019: Stretnutie s vlastníkmi za účelom doriešenia situácie
naplánované na 29. 05. 2019.
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
14. 05. 2019: Čakáme na vyjadrenie ostatných oslovených, stav
nezmenený.
Úloha trvá

32

Dátum/
Číslo
uznesenia

69/2019

70/2019

71/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

plnenie návrhu Opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z prerokovanej Správy o vykonanej kontrole
3. žiada miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaRusovce vykonať kontrolu plnenia nápravných opatrení v rámci
kontrolnej činnosti v II. polroku 2019
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie Správu č. 02/05/2019 z následnej finančnej
kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Rusovce v rozpočtovom roku 2018
B. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť
plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z
vykonanej kontroly
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 2018
Miestne zastupiteľstvo
A. ruší uznesenie č. 336 zo dňa 20. 06. 2013
B. schvaľuje:
1. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 621 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 252 m2, časť pozemku parc. č.
622/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m2, od 01.
07. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, ako pozemok
zastavaný stavbou a priľahlý pozemok k stavbe, ktorý svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
vo výške 10 € + 0,20 €/m2/rok vlastníkom bytov v bytovom
dome postavenom na pozemku registra C KN parc. č. 621,
Vývojová ul. č. 231/1, 851 10 Bratislava, na dobu 5 rokov v
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
14. 05. 2019 Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ,
katastrálny odbor.
Úloha trvá

Kontrola Následná
STA
kontrola
r.2019-2020 Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
14. 05. 2019: Bez zmeny
Úloha trvá
STA

Následná
kontrola
2020

Majetok 5 rokov a
kontrolný
termín jún
2019

Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Burger, Burgerová)
14. 05. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p.
Anger.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: odpredaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
14. 05. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vybavenie pôžičky p.
Šterbu.
Úloha trvá
Uzn. č. 34a: Neschválenie vrátenia pozemku registra C KN par. č.
1320/7 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy
14. 05. 2019: Magistrát hlavného mesta Bratislavy bol informovaný o
nesúhlase miestneho zastupiteľstva s vrátením majetku do priamej
správy hlavného mesta Bratislavy listom zo dňa 28. 12. 2018.
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy zaradil rozhodovanie o tomto
pozemku na májové rokovanie mestského zastupiteľstva.
Úloha trvá
Uzn. č. 34b: Obstarávanie zmien a doplnkov UP Pamiatkovej zóny
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

obcí. Výmera pozemkov bude rozdelená vlastníkom bytov
podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach domu, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve
domu. Vlastníctvo bytov a veľkosť spoluvlastníckych podielov
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je
uvedené v liste vlastníctva č. 1397, katastrálne územie
Rusovce.
2. Prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 622/2 –
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 398 m2, od 01.
07. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016 - pre účely záhrada,
ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria nad 11 m2 za cenu
20 € + 1 €/m2/rok vlastníkom bytov v bytovom dome Vývojová
ul. č. 231/1, 851 10 Bratislava, na dobu 5 rokov v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov. Pozemok parc. č. 622/2 o celkovej
výmere 398 m2 je na základe geometrického plánu č. 71/2014
zo dňa 31. 10. 2014, súčtom výmer pozemkov parc. č. 622/2 –
80 m2, parc. č. 622/11 – 53 m2, parc. č. 622/10 – 53 m2, parc.
č. 622/9 – 53 m2, parc. č. 622/8 – 53 m2, parc. č. 622/7 – 53
m2 a parc. č. 622/6 – 53 m2. Z dôvodu, že citovaný
geometrický plán ešte nie je zapísaný v operáte katastra
nehnuteľností, tak táto plocha (398 m2) bude rozdelená medzi
všetkých vlastníkov bytov evidovaných v liste vlastníctva č.
1397, katastrálne územie Rusovce v podiele 1/6 k celku. V
tomto bytovom dome sa nachádza 6 bytových jednotiek.
Vlastníci bytov v bytovom dome Vývojová 231/1 využívajú
tieto pozemky ako oddychovú zónu a ako malé okrasné a
úžitkové záhradky.
3. Uzatvorenie nových nájomných zmlúv s podmienkou
spätného uhradenia predpísaného nájomného za 2 roky dozadu,
t. j. za rok 2018 a 2017 a alikvótnu časť predpísaného
nájomného ku dňu 30. 06. 2019 z platných nájomných zmlúv
číslo 18160122/2013, 18160123/2013, 18160124/2013,
18160125/2013, 18160126/2013 a 18160127/2013,

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Bratislava-Rusovce
14. 05. 2019: Dňa 16. 01. 2019 sa konalo stretnutie so zástupcami
spoločnosti Aurex, s.r.o., Dúbravská 1, 841 01 Bratislava za účelom
zistenia skutkového stavu. Ďalšie stretnutie sa realizovalo dňa 21. 02.
2019 za účelom prerokovania ďalšieho postupu vo veci zmien a
doplnkov ÚP PZ a určenia predbežného časového harmonogramu.
Najbližšie stretnutie so zástupcami spoločnosti Aurex, s.r.o. je
plánované na mesiac jún.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Mestská časť Bratislava-Rusovce v súčasnosti spracováva zadanie na
prieskum trhu na vypracovanie komplexného dokumentu starostlivosti
o dreviny, ktorý bude obsahovať zmapovanie a popísanie verejných
priestorov v zastavanom území mestskej časti s popisom už existujúcej
výsadby drevín, ich zdravotného stavu ako aj návrh novej výsadby. Pri
spracovaní zadania sa bude vychádzať z odporúčaní poslanca R.
Jenčíka, ktorý na pracovnom stretnutí navrhol 3 lokality náhradnej
výsadby (centrálna mestská zóna, parčík Irkutská ulica a priestor
pozdĺž cyklotrasy na Irkutskej ulici). Vzhľadom na komplexnosť
problematiky sa termín plnenia uznesenia posúva na jeseň 2019.
Úloha trvá
Uzn. č. 54: Zorganizovanie pracovného stretnutia s nájomcom
pozemku parc. č. 1142/1 k. ú. Rusovce
14. 05. 2019: Pracovné stretnutie s nájomcom pozemku parc. č. 1142/1
k. ú. Rusovce sa uskutočnilo 11. 04. 2019. Po spoločnom stretnutí bol
na Magistrát hlavného mesta Bratislavy zaslaný list od MČ s
požiadavkou na odpredaj menovaného pozemku pre právnickú osobu
„Profi Estate SK“.
Úloha trvá
Uzn. č. 55: Objednanie dopravno-kapacitného posúdenia územia
Rusovce Sever a zahrnutie prislúchajúcich výdavkov do rozpočtu

34

Dátum/
Číslo
uznesenia

72/2019

73/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

uzatvorených dňa 01. 07. 2013. Uzatvorením nových
nájomných zmlúv ku dňu 01. 07. 2019 pôvodné nájomné
zmluvy strácajú platnosť.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytového priestoru – miestnosť č. 7b o
celkovej výmere 32,76 m2 a podiel na spoločných priestoroch o
výmere 1,5 x 8,6 m2 t. j. celkový výmera 45,6 m2,
spoločnostiam RAFTOvanie, s. r. o., Hraničiarska 68/120,
Bratislava, IČO: 35 897 392 a Raftovanie Plus, s. r. o.,
Hraničiarska 68/120, Bratislava, IČO: 36 774 294, v pomere
50% celkovej plochy spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a 50%
celkovej plochy spoločnosti Raftovanie Plus, s. r. o., v
administratívnej budove na Balkánskej ul. súp. č. 102, k. ú.
Rusovce, za cenu nájmu 49,80 €/m2/rok + energie v paušálnej
výške 30,- €/m2/rok, na účel kancelárske priestory, na dobu 2
rokov so začiatkom od 01. 06. 2019 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, nakoľko vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže by bolo neefektívne
a nehospodárne.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom nebytových priestorov – ambulancií v
zmysle priloženého pôdorysu, a to miestností č. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 o celkovej ploche 81,5 m2, v budove
Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, stojacej na
parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce spoločnosti LekInvest s. r. o.,
Račianska 153, Bratislava, IČO: 35 927 682, zastúpenej Ing.
Mariánom Hodákom, za účelom prevádzky verejnej lekárne, za
cenu nájmu 21,- €/m2/rok + spotreba energií, ktorá bude
špecifikovaná v nájomnej zmluve formou mesačných
zálohových platieb, na dobu 2 rokov so začiatkom od 01. 07.
2019 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, z dôvodu výhodnosti zachovania tohto nájmu pre
občanov MČ Bratislava-Rusovce

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Majetok 2 roky tzn.
STA
1.6.2021

Vyhodnotenie plnenia uznesení

mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019
14. 05. 2019: Zmena rozpočtu schválená na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva 16. 04. 2019, zmluva sa pripravuje na podpis.
Úloha trvá
Uznesenia z 16. 04. 2019
Uznesenia splnené.
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 14. 05. 2019

Majetok 2 roky tzn.
STA
1.7.2021
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

74/2019

Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje územie zelene v správe MČ Bratislava-Rusovce ako
zónu bez pesticídov, s výnimkou územia futbalového ihriska

5.6.2019/
75/2019

Miestne zastupiteľstvo
STA
schvaľuje stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
prevádzkovaní hazardných hier na území

MSTZ

Miestne zastupiteľstvo
Jaj.
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 25. 06.
2019
Miestne zastupiteľstvo
Majetok,
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 zo
Sta
dňa 01. 09. 2009, na prenájom časti pozemku registra C KN
parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 37 m2, katastrálne územie
Rusovce, na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01. 08. 2019, za
cenu stanovenú uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255 zo
dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1 €/m2/rok Ing. Pavlovi Suranovi,
Ilýrska 1177/3, 851 10 Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)
zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, za účelom
využívania tohto pozemku ako parkovacie státie pre dve autá na
vybudovanej spevnenej ploche (v 2 panelových garážach) s
tým, že za obdobie od 01. 06. 2019 do 01. 08. 2019 zaplatí
nájomca spätne alikvotnú čiastku predpísaného nájomného za
užívanie pozemku bez právoplatne uzatvorenej nájomnej
zmluvy. Za užívanie pozemku navyše vo výmere 6 m2, bez
právoplatne uzatvorenej nájomnej zmluvy, uhradí nájomca
spätne za obdobie 3 rokov nájom vo výške 14,94 €, ako
bezdôvodné obohatenie. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
č. 18160064/2009 bude realizované uzatvorením novej
nájomnej zmluvy, keďže pôvodná nájomná zmluva č.

a/a

25.6.2019/
76/2019

77/2019

STA,
Ruseko

Vyhodnotenie plnenia uznesení

trvale

Rokovanie v mimoriadnom termíne
Predmetom rokovania nebola kontrola plnenia uznesení.

Správa o plnení uznesení

3 roky
s podmienk
ou

Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
17. 06. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý
informoval o odpojení verejného osvetlenia v prípade nedoriešenia
situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o odklad
odpojenia, s čím Magistrát súhlasil.
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
17. 06. 2019: Čakáme na vyjadrenie ostatných oslovených, stav
nezmenený.
Úloha trvá
Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
14. 05. 2019 Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ,
katastrálny odbor.
17. 06. 2019: Bez zmeny
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
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Dátum/
Číslo
uznesenia
78/2019

79/2019

80/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

18160064/2009 ku dňu 31. 05. 2019 stratila platnosť.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu veľkosti prenajatej plochy pre časť pozemku
registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada z veľkosti 40 m2 na
výmeru 43 m2, katastrálne územie Rusovce, so začiatkom od
01. 08. 2019 za cenu stanovenú v nájomnej zmluve č.
NP/002/2016 (0,83 €/m2/rok), uzatvorenej s Margitou
Patašiovou, Balkánska 21/42, 851 10 Bratislava dňa 16. 03.
2016 s tým, že nájomca uhradí spätne predpísaný nájom za 3
roky dozadu, za užívanie 3 m2 bez platnej nájomnej zmluvy,
ako bezdôvodné obohatenie v súlade s § 451 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov, vo výške 7,47 €.
Zmena veľkosti prenajatého pozemku bude realizovaná formou
Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NP/002/2016 platnej do 01.
05. 2026.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predaj pozemku registra C KN parc. č. 388/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, katastrálne
územie Rusovce, Ing. Jánovi Jaroňovi s manželkou Annie
Jaroňovou, Hájová 190/25, 851 10 Bratislava za cenu 120,00
€/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 16/2019 zo dňa 04.
03. 2019 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, ako pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou s tým, že kupujúci uhradí
aj cenu znaleckého posudku vo výške 180,00,- €.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 88/2
– ostatná plocha v celkovej výmere 119 m2 Úradu vlády
Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava,
za účelom úpravy existujúceho vjazdu a vybudovanie nového
vjazdu pred kaštieľom, ktorý je súčasťou SO 117 komunikácie,
spevnené plochy a chodníky, v súvislosti s rekonštrukciou
kaštieľa Rusovce, vrátane priľahlého areál na dobu určitú, a to
do doby nadobudnutia účinnosti Zmluvy o bezodplatnom

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Majetok, Máj 2026
STA
s podmienk
ou

Vyhodnotenie plnenia uznesení

17. 06. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Burger, Burgerová)
17. 06. 2019: Čaká sa na vybavenie úveru zo strany p. Anger.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Odpredaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
17. 06. 2019: Čaká sa na vybavenie úveru zo strany p. Šterbu.
Úloha trvá

Uzn. č. 34a: Neschválenie vrátenia pozemku registra C KN par. č.
1320/7 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy
Majetok, september s 17. 06. 2019: Magistrát hlavného mesta Bratislavy bol informovaný o
STA
podmienkou nesúhlase miestneho zastupiteľstva s vrátením majetku do priamej
správy hlavného mesta Bratislavy listom zo dňa 28. 12. 2018. Materiál
o prerokovaní odzverenia vyššie uvedeného pozemku naspäť do
priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy bol na žiadosť starostky
mestskej časti stiahnutý z rokovania mestskej rady dňa 13. 06. 2019.
Magistrát bol informovaný o príprave Memoranda o spoločnom
postupe pri nakladaní s nehnuteľnosťami, ktorý je kompromisným
návrhom nakladania s predmetným pozemkom.
Úloha trvá
Majetok, September
STA
s podmienk
ou

Uzn. č. 34b:
spoločnosti Aurex, s.r.o. je plánované na mesiac jún. Obstarávanie
zmien a doplnkov UP Pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce
17. 06. 2019: Dňa 16. 01. 2019 sa konalo stretnutie so zástupcami
spoločnosti Aurex, s.r.o., Dúbravská 1, 841 01 Bratislava za účelom
zistenia skutkového stavu. Ďalšie stretnutie sa realizovalo dňa 21. 02.
2019 za účelom prerokovania ďalšieho postupu vo veci zmien a
doplnkov ÚP PZ a určenia predbežného časového harmonogramu.
Najbližšie stretnutie so zástupcami
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Dátum/
Číslo
uznesenia

81/2019

82/2019

83/2019

84/2019

85/2019

86/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

prevode objektov špecifikovaných v článku 1 odsek 3 návrhu
nájomnej zmluvy do správy a prevádzky.
Nájomné za predmet nájmu je stanovený dohodou a to:
a)
vo výške 30,00 Eur/m2/rok, (t. j. ročné nájomné
3.570,- €), za obdobie od nadobudnutia účinnosti nájomnej
zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť
kolaudačné rozhodnutie.
b)
vo výške 4,00 Eur/m2/rok, (t. j. ročné nájomné 476,€), za obdobie od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu
vjazdu na predmete nájmu, na dobu určitú špecifikovanú v čl. 2
odsek 1 návrhu nájomnej zmluvy
Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za
rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o dokladovej inventarizácii majetku
mestskej časti Bratislava-Rusovce k 31. 12. 2018.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o stave bytového fondu mestskej časti
Bratislava-Rusovce za rok 2018.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie
školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce v pôsobnosti
mestskej časti
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje plnenie rozpočtu v Základnej škole s materskou
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za rok 2018 podľa
predloženej tabuľkovej prílohy
Miestne zastupiteľstvo

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Mestská časť Bratislava-Rusovce zrealizovala prieskum trhu na
vypracovanie komplexného dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorý
bude obsahovať zmapovanie a popísanie verejných priestorov v
zastavanom území mestskej časti s popisom už existujúcej výsadby
drevín, ich zdravotného stavu ako aj návrh novej výsadby.
Vyhodnotenie prieskumu trhu a následný podpis zmluvy o
poskytovaní služieb sa očakáva začiatkom júla 2019. Vzhľadom na
komplexnosť problematiky sa termín plnenia uznesenia posúva na
jeseň 2019.
Úloha trvá
Riaditeľ a/a
Ruseko
Majetok a/a

Uzn. č. 55: Objednanie dopravno-kapacitného posúdenia územia
Rusovce Sever a zahrnutie prislúchajúcich výdavkov do rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2019
17. 06. 2019: Zmluva o poskytnutí služieb s dodávateľom podpísaná
30. 05. 2019, predloženie dopravno-kapacitného posúdenia je
naplánované do konca mesiaca jún 2019.
Úloha splnená

Majetok a/a
Uznesenia z 16. 04. 2019
Uznesenia splnené.
ZŠ s MŠ a/a
Uznesenie zo 14. 05 2019 (MMZ)
Uznesenie splnené.
ZŠ s MŠ a/a

Uznesenie z 05. 06. 2019 (MMZ)
Uznesenie splnené.

Majetok júl 2021

Uznesenia z 21. 05. 2019
Uzn. č. 71: Prenájom časti pozemkov vlastníkom bytov v bytovom
dome Vývojová
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Dátum/
Číslo
uznesenia

87/2019

88/2019

89/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

schvaľuje prenájom priestorov nachádzajúcich sa v objekte na
Balkánskej ul. č. 49, na pozemku reg. „C“- KN, parc. č. 985, k.
ú. Rusovce, o celkovej výmere 150 m2, spoločnosti Revaro s. r.
o., Turistická 100/1, 851 10 Bratislava-Čunovo, IČO:
50047752, zastúpenej pánom Mgr. art. Pavlom Ševčíkom a
Mgr. art. Andreou Ševčíkovou a pánovi Mgr. art. Šimonovi
Szabovi, Jesenského 1122/13, 010 01 Žilina, IČO: 52463206, v
pomere 50% celkovej plochy spoločnosti Revaro s. r. o. a 50%
celkovej plochy pánovi Mgr. art. Šimonovi Szabovi, za účelom
využitia priestorov ako ateliér reštaurovania a obnovy
pamiatok, za cenu nájmu 49,80 €/m2/rok + spotreba energií,
ktoré budú bližšie špecifikované v nájomnej zmluve, na dobu 2
rokov so začiatkom od 01. 07. 2019 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko vyhlásenie verejnej
obchodnej súťaže by bolo neefektívne a nehospodárne.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu č. 03/06/2019 z následnej finančnej
kontroly hotovostných príjmových a výdavkových finančných
operácií mestskej časti Bratislava-Rusovce realizovaných v
rozpočtovom roku 2018.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu miestneho kontrolóra mestskej časti
Bratislava-Rusovce
č. 04/06/2019 o výsledku následnej finančnej kontroly
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných
predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce v ZŠ s MŠ
Vývojová 228, pri procesoch verejného obstarávania tovarov,
prác a služieb realizovaných v roku 2018.
Miestne zastupiteľstvo
1. berie na vedomie Správu č. 05/06/2019 o výsledku kontroly
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi pri dodržiavaní Registratúrneho poriadku mestskej

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

17. 06. 2019: Nájomné zmluvy sú pripravené na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 72: Prenájom nebytových priestorov spoločnostiam
RAFTOvanie, s. r. o a Raftovanie Plus, s. r. o.
17. 06. 2019: Zmluva o nájme nebytových priestorov podpísaná 28.
05. 2019.
Úloha splnená
Uzn. č. 73: Prenájom nebytových priestorov spoločnosti LekInvest s.
r. o.
17. 06. 2019: Zmluva o nájme nebytových priestorov podpísaná 11.
06. 2019.
Úloha splnená
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 17. 06. 2019
Kontrola a/a

Kontrola a/a

STA
Následná
Kontrola kontrola I.
polrok
2020
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Dátum/
Číslo
uznesenia

90/2019

91/2019

92/2019

93/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

časti Bratislava-Rusovce,
2. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť
plnenie návrhu Opatrení na odstránenie nedostatkov
vyplývajúcich z prerokovanej Správy o vykonanej kontrole,
3. žiada miestneho kontrolóra mestskej časti BratislavaRusovce vykonať kontrolu plnenia nápravných opatrení v rámci
kontrolnej činnosti v I. polroku 2020.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Rusovce na obdobie II.
polroka 2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra MČ BratislavaRusovce z vyplatených platov kontrolóra v prvom polroku 2019
vo výške 30 %.
Miestne zastupiteľstvo
A / berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a hodnotiacu
správu MČ Bratislava-Rusovce za rok 2018
B / schvaľuje celoročné hospodárenie MČ Bratislava-Rusovce
za rok 2018 bez výhrad
C / schvaľuje predložený návrh na usporiadanie záverečného
účtu za rok 2018
D / berie na vedomie stanovisko kontrolóra MČ BratislavaRusovce k záverečnému účtu
E / berie na vedomie správu nezávislého audítora
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s predloženým návrhom územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok
2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky
06“ s pripomienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia.
Príloha k uzneseniu č. 93/2019
Pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení
neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Kontrola II. polrok
2019

PAM

Júl 2019

Ekonom September
2019

STA

MSTZ
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Dátum/
Číslo
uznesenia

94/2019

6.8.2019/
95/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

navrhuje:
1. Zaradiť do Zoznamu schválených ÚPN zón na území mesta
uvedených na s. 35, v časti okres Bratislava V., mestskú časť
Bratislava-Rusovce a jej nasledovné schválené územné plány:
Územný plán zóny Pamiatková zóna Rusovce a Územný plán
zóny Rusovce sever.
2. Prehodnotiť rok 2020 v nižšie uvedenom texte na s. 107
týkajúci sa PD Rusovce – Starý dvor 400 – 500 m (len do roku
2020):
Rešpektovať :
• ochranné pásma dvorov živočíšnej výroby v súlade s návrhom
ÚPN:
* PD Podunajské Biskupice 500 m
* PD Vajnory 500 m
* PD Devínska Nová Ves 500 m
* PD Rusovce – Starý dvor 400 - 500 m (len do roku 2020)
Miestne zastupiteľstvo
Ekonom Do zmeny
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok
rozpočtu
2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými
príjmami 4 989 620,- €, s bežnými príjmami 2 686 000,- €, s
kapitálovými príjmami 2 303 620,- € (z toho 1 905 000,- EUR
ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami 4 989 620,- €,
s bežnými výdavkami 2 420 520,- € , s kapitálovými
výdavkami 2 569 100,- € (z toho 105 520,- € ako finančné
operácie).
Miestne zastupiteľstvo
ZŠ s MŠ Šk. rok
a/ ruší VZN č. 3/2015 o výške príspevku v školách a školských ekonom 2019/2020
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Rusovce zo dňa 17. 03. 2015
b/ schvaľuje VZN č. 01/2019 o výške príspevku v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava-Rusovce zo dňa 25. 06. 2019
c/ berie na vedomie prílohu VZN č. 01/2019 o výške príspevku

Rokovanie zastupiteľstva v mimoriadnom termíne. Kontrola
plnenia uznesení nebola predmetom rokovania.
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
3.9. 2019/
96/2019

97/2019

98/2019

Miestne zastupiteľstvo
Jajcaj.
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 03. 09.
2019
Miestne zastupiteľstvo
Majetok
schvaľuje predĺženie prenájmu nebytových priestorov a to
miestnosti č. 1 a 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 + spotreba energií, na účel – kancelárske priestory, na
dobu 1 roka, so začiatkom od 01. 10. 2019 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu finančnej
výhodnosti pre MČ a vyhlásenie VOS by bolo pre MČ
neefektívne a nehospodárne
Miestne zastupiteľstvo
Majetok
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160128/2013 zo
dňa 30. 09. 2013, na prenájom časti pozemku registra C KN
parc. č. 221/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,
katastrálne územie Rusovce, na obdobie 2 rokov so začiatkom
od 01. 10. 2019, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1
€/m2/rok, t. j. 55 € ročne za celú prenajatú plochu Petrovi
Blahovcovi s manželkou Katarínou, Balkánska 118, 851 10
Bratislava, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o
ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, za účelom využívania tohto pozemku ako
priľahlej plochy k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov, v
ktorej majú zriadený Cafe bar a prenajímaná plocha bude

a/a
október
2020,
priebežne

September
2022,
priebežne

Správa o plnení uznesení
Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
23. 08. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý
informoval o odpojení verejného osvetlenia v prípade nedoriešenia
situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o odklad
odpojenia, s čím Magistrát súhlasil.
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
23. 08. 2019: Čakáme na vyjadrenie ostatných oslovených, stav
nezmenený.
Úloha trvá
Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
23. 08. 2019: Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ,
katastrálny odbor. Návrh na vklad do katastra je prerušený, pretože
Pozemkový fond vyhotovil dodatok s prepisovými chybami a doteraz
nedoručil opravený dodatok.
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
23. 08. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Burger, Burgerová)
23. 08. 2019: P. Horváthová Burgerová doručila na úrad žiadosť o
zrušenie pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba o
odkúpenie domu bez pozemku. Mestskej časti Bratislava-Rusovce
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Dátum/
Číslo
uznesenia

99/2019

100/2019

101/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

využívaná ako letná terasa. Predĺženie platnosti nájomnej
zmluvy č. 18160128/2013 bude realizované uzatvorením novej
nájomnej zmluvy, keďže pôvodná nájomná zmluva č.
18160128/2013 ku dňu 30. 09. 2018 stratila platnosť.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok November
schvaľuje predaj pozemku registra C KN parc. č. 1142/10 –
2020
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 663 m2, evidovaný v
liste vlastníctva č. 774, katastrálne územie Rusovce spoločnosti
Profi Estate SK, s. r. o., Palackého 22, 811 02 Bratislava, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 100/2018
vo výške 124 000 EUR za účelom rozšírenia pozemku registra
C KN parc. č. 1120/61 a pozemku parc. č. 1120/567, ktoré sú
vo vlastníctve spoločnosti Profi Estate SK, s. r. o. a tento
pozemok bude slúžiť ako relaxačno-oddychová zelená plocha
nadväzujúca na Gaštanovú alej, s podmienkou uhradenia
nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku číslo 100/2018
vo výške 200 EUR. Uzatvorením kúpnej zmluvy zanikne
Nájomná zmluva č. 18160105/2012 a jej Dodatok č. 1 zo dňa
12. 06. 2014.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj
pozemku C KN parc. č. 1320/7 – ostatná plocha v celej výmere
2600 m2.
Uznesenie zastupiteľstva starostka MČ nepodpísala
s nasledovným odôvodnením:
Odôvodnenie nepodpísania uznesenia č. 100:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavujem
výkon uznesenia č. 100, ktorého zmenu navrhla poslankyňa
miestneho zastupiteľstva Mgr. Veronika Vandrašeková z
dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre mestskú časť a odporu voči
právnemu poriadku
Miestne zastupiteľstvo

Vyhodnotenie plnenia uznesení

bude predložená nová žiadosť zohľadňujúca tieto skutočnosti.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Odpredaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
23. 08. 2019: Kúpna zmluva podpísaná, čakáme na potvrdenie od
magistrátu o prijatí platby, aby mohla mestská časť predložiť návrh na
vklad do katastra nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Úloha nesplnená
Uznesenia z 21. 05. 2019
Uzn. č. 71: Prenájom časti pozemkov vlastníkom bytov v bytovom
dome Vývojová
23. 08. 2019: Piati nájomcovia nájomné zmluvy podpísali, čaká sa na
podpis posledného nájomcu.
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 06. 2019
Uzn. č. 77: Predĺženie nájmu p. Suran
23. 08. 2019: Nájomná zmluva podpísaná.
Úloha splnená
Uzn. č. 78: Zmena veľkosti prenajatej plochy p. Patašiová
23. 08. 2019: Nájomná zmluva podpísaná.
Úloha splnená
Uzn. č. 79: Predaj pozemku Jaroň, Jaroňová
23. 08. 2019: Čakáme na potvrdenie o prijatí úhrady z magistrátu hl.
m. SR Bratislavy, aby mohla mestská časť predložiť návrh na vklad do
katastra nehnuteľností.
Úloha trvá
Uzn.č. 80: Prenájom pozemkov – Úrad vlády SR
23. 08. 2019: Nájomná zmluva predložená Úradu vlády SR na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 86: Prenájom priestorov spol. REVARO s. r. o.
23. 08. 2019: Nájomná zmluva podpísaná.
Úloha splnená
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 23. 08. 2019
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Dátum/
Číslo
uznesenia

102/2019

8.10.2019/
103/2019

104/2019

105/2019

106/2019

107/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

schvaľuje
A/ doplnenie náplne práce Komisie mandátovej a ochrany
verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rusovce podľa predloženého návrhu,
B/ zmenu člena Finančnej a podnikateľskej komisie a doplnenie
členov Stavebno-bytovej, dopravnej a environmentálnej
komisie a Komisie pre kultúru a šport podľa predloženého
návrhu.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Pravidlá Participatívneho rozpočtu v predloženom znení
(Príloha č. 1)
Správa o plnení uznesení
Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 08.
10. 2019
b) ruší uznesenie č. 229 zo dňa 10. 11. 2016
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.
06. 2019.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2019 príjmov a
výdavkov v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228
Bratislava-Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 1 v Základnej škole s materskou školou Vývojová
228 Bratislava-Rusovce na rok 2019.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie Plnenie rozpočtu mestskej časti BratislavaRusovce na rok 2019 k 30. 06. 2019 a monitorovaciu správu
programového rozpočtu na rok 2019 k 30. 06. 2019 bez
pripomienok.

Jajcaj.

a/a

Riaditeľ a/a
Ruseko
ZŠ s MŠ a/a

ZŠ s MŠ do zmeny
rozpočtu

Ekonom a/a

Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
27. 09. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia v
prípade nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala
Magistrát o odklad odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Pripravuje sa
ďalšie stretnutie s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 10. 11. 2016
Uzn. č. 229: Kúpa pozemkov od p. Maršovskej (Eurovelo 6)
27. 09. 2019: Navrhujeme zrušenie uznesenia č. 229 zo dňa 10. 11.
2016 z dôvodu jeho aktuálnej neopodstatnenosti, nakoľko uplynula
doba udržateľnosti projektu Eurovelo 6.
Úloha trvá
Uznesenia z 05. 04. 2018
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Dátum/
Číslo
uznesenia
109/2019

110/2019

111/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Miestne zastupiteľstvo
Ekonom do zmeny
schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
rozpočtu
na rok 2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými
príjmami 5 005 000,- €, s bežnými príjmami 2 698 010,- €, s
kapitálovými príjmami 2 306 990,- € (z toho 1 905 000,- € ako
finančné operácie) a s celkovými výdavkami 5 005 000,- €, s
bežnými výdavkami 2 432 530,- € , s kapitálovými výdavkami
2 572 470,- € (z toho 105 520,- € ako finančné operácie).
Tabuľkové prílohy netvoria prílohu uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok 12/2019
schvaľuje predaj pozemku registra C KN parc. č. 965/41 –
s podmienk
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 11 m2, evidovaný v
ou
liste vlastníctva č. 2, katastrálne územie Rusovce Anne
Hudcovičovej v podiele ½ k celku a Zuzane Goddaer v podiele
½ k celku, obidve bytom Lónyaiova 12, 851 10 Bratislava v
súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, pozemok zastavaný stavbou
vo vlastníctve žiadateľa, za cenu vo výške 1 980,- € dôvodu, že
na tomto pozemku je postavená stavba so súpisným číslom
1146, zapísaná v liste vlastníctva č. 1589, katastrálne územie
Rusovce, vo vlastníctve žiadateliek, každá v podiele ½ k celku,
s podmienkou uhradenia nákladov za vyhotovenie znaleckého
posudku číslo 14/2019 vo výške 180 € a s podmienkou
zriadenia vecného bremena – práva prechodu vlastníka stavby
súp. č. 1146 cez parcelu 965/19, ktorá je vo vlastníctve hl.
mesta SR Bratislavy, v správe MČ Bratislava-Rusovce
Miestne zastupiteľstvo- neschválené
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/023/2018 na
prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce,
za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku, ktorý
je vo vlastníctve nájomcu a z dôvodu podpory a rozvoja
podnikania a služieb pre občanov na území mestskej časti
Bratislava-Rusovce, za cenu 49,80 €/m2/rok, Františkovi
Hegedüsovi, Blagoevova 18,
851 01 Bratislava, IČO

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
27. 09. 2019: Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ,
katastrálny odbor. Návrh na vklad do katastra je prerušený, pretože
Pozemkový fond vyhotovil dodatok s prepisovými chybami a doteraz
nedoručil opravený dodatok.
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
27. 09. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Odpredaj pozemkov (A. Anger, Burger, Burgerová)
27. 09. 2019: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad
žiadosť o zrušenie pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba
o odkúpenie domu bez pozemku. Mestská časť však s odpredajom iba
domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko p. Horváthovej
Burgerovej. Čakáme na vyjadrenie k zaslanému stanovisku.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Predaj pozemkov (Šterba, Šterbová)
27. 09. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra
nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Úloha nesplnená
Uznesenia z 21. 05. 2019
Uzn. č. 71: Prenájom časti pozemkov vlastníkom bytov v bytovom
dome Vývojová
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Dátum/
Číslo
uznesenia

112/2019

113/2019

114/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

45299013, na obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2020 ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s tým, že za obdobie od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019
nájomca spätne doplatí nájom za užívanie tejto časti pozemku
bez právoplatne uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok 10/2020
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/023/2018 na
s podmienk
prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 ou
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce,
za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku, ktorý
je vo vlastníctve nájomcu a z dôvodu podpory a rozvoja
podnikania a služieb pre občanov na území mestskej časti
Bratislava-Rusovce, za cenu 49,80 €/m2/rok, Františkovi
Hegedüsovi, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, IČO
45299013, na obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2020 ako
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s tým, že za obdobie od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019
nájomca spätne doplatí nájom za užívanie tejto časti pozemku
bez právoplatne uzatvorenej nájomnej zmluvy.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom časti pozemku parcela registra C KN parc.
č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie v celkove výmere 50 m2
spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre
vozidlá s elektrickým pohonom. Nájomné za predmet nájmu je
stanovený dohodou, a to vo výške 1,- € bez DPH, na dobu
určitú špecifikovanú v čl. 5 odsek 5.1 návrhu nájomnej zmluvy.
Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
-stiahnuté z rokovania
Miestne zastupiteľstvo
Ekonom December
schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 14,- € pri
príležitosti vianočného posedenia v roku 2019, každému

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Úloha splnená
Uznesenia z 25. 06. 2019
Uzn. č. 79: Predaj pozemku (Jaroň, Jaroňová)
27. 09. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra
nehnuteľností.
Úloha trvá
Uzn.č. 80: Prenájom pozemkov – Úrad vlády SR
27. 09. 2019: Nájomná zmluva podpísaná a zverejnená v centrálnom
registri zmlúv dňa 25. 09. 2019.
Úloha splnená
Uznesenia z 03. 09. 2019
Uzn. č. 98: Predĺženie nájmu manželia Blahovcoví
27. 09. 2019: Nájomná zmluva podpísaná a zverejnená.
Úloha splnená
Uzn. č. 99: Predaj pozemku Profi Estate SK, s. r. o.
27. 09. 2019: Zmluva je pripravená na podpis, čakáme na podpis zo
strany kupujúceho.
Úloha trvá
Uzn. č. 100: Prenájom pozemku Lotus design, s. r. o.
Uznesenie nebolo starostkou mestskej časti podpísané.
Odôvodnenie nepodpísania uznesenia č. 100:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pozastavujem výkon uznesenia
č. 100, ktorého zmenu navrhla poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Mgr. Veronika Vandrašeková z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre
mestskú časť a odporu voči právnemu poriadku.
Úloha sa neplní-pozastavený výkon bez opakovaného
prerokovania uznesenia.
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 27. 09. 2019
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Dátum/
Číslo
uznesenia

115/2019

116/2019

117/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

dôchodcovi s trvalým pobytom v mestskej časti BratislavaRusovce vo veku nad 70 rokov vrátane; pričom spôsob
vyplácania finančného príspevku sa bude riadiť uzn. č. 121 zo
dňa 10. 11. 2011.
Miestne zastupiteľstvo
1. berie na vedomie Správu č. 01/10/2019 o kontrole
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a
kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných
prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch
2014 - 2019
2. žiada starostku mestskej časti zabezpečiť plnenie opatrení na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
3. žiada kontrolóra mestskej časti zaradiť kontrolu plnenia
Opatrení na odstránenie zistených nedostatkov do plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Miestne zastupiteľstvo
súhlasí s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať
súhlasy v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte
cudzincov
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje pracovnú skupinu pre participatívny rozpočet
2019/2020 v zložení: Róbert Kalmár (poslanec), Vladimír
Mokráň (poslanec), Andrea Obetková (občan), Jana Mornárová
(občan), Judita Trnovcová (zamestnanec miestneho úradu)

12.11.2019/
118/2019
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 12. 11.
2019
119/2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Kontrola Nasledná
STA
jún 2020

STA

MSTZ

ekonom

rozpočet

Jajcaj.

a/a

Správa o plnení uznesení

ZŠ s MŠ a/a

Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
31. 10. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
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Dátum/
Číslo
uznesenia

120/2019

121/2019

122/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou
Vývojová 228 Bratislava-Rusovce za školský rok 2018/2019.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová
228 Bratislava-Rusovce na rok 2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok
2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými
príjmami 5 377 150,- €, s bežnými príjmami 3 060 160,- €, s
kapitálovými príjmami 2 316 990,- € ( z toho 1 905 000,- EUR
ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami 5 057 100,- €,
s bežnými výdavkami 2 464 030,- € , s kapitálovými
výdavkami 2 593 070,- € ( z toho 105 520,- € ako finančné
operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Materiál bol stiahnutý z rokovania miestneho
zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „ŽoNFP“) v rámci výzvy IROP-PO1-SC121- 2019-48 za
účelom realizácie projektu „Revitalizácia autobusového
otočiska“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými
strategickými dokumentami vyššieho územného celku, v súlade
s platným územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pravidlami a
podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 26.286,35,- EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu mestskej časti.

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

ZŠ s MŠ do zmeny
rozpočtu

Jajcaj.

Vyhodnotenie plnenia uznesení

časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia v
prípade nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala
Magistrát o odklad odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Prebiehajú
individuálne stretnutia s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.
Úloha trvá

neprijaté
Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
31. 10. 2019: Kúpna zmluva a návrh na vklad doručené na OÚ,
katastrálny odbor. Návrh na vklad do katastra je prerušený, pretože
Pozemkový fond vyhotovil dodatok s prepisovými chybami a doteraz
nedoručil opravený dodatok, ktorý je od 8/2019 na podpise u
štatutárnych zástupcov SPF.
Úloha trvá

Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
STA,
V plnení do 31. 10. 2019: Bez zmeny.
ekonom. potvrdenia Úloha trvá
úspešnosti
projektu
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Predaj pozemku (Anger, Burger, Burgerová)
31. 10. 2019: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad
žiadosť o zrušenie pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba
o odkúpenie domu bez pozemku. Mestská časť však s odpredajom iba
domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko p. Horváthovej
Burgerovej. Zásielku so stanoviskom mestskej časti si p. Horvátová
Burgerová neprevzala, bude jej opakovane doručovaná.
Úloha trvá
Uzn. č. 31: Predaj pozemku (Šterba, Šterbová)
31. 10. 2019: Návrh na vklad schválený.
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Dátum/
Číslo
uznesenia
123/2019

124/2019

125/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Miestne zastupiteľstvo
ekonom
schvaľuje platenie pokuty za spáchanie stavebného priestupku
podľa § 105 ods. 3 písm. b) stavebného zákona vo výške
780,00 EUR, vyplývajúcej z rozhodnutia vydaného mestskou
časťou Bratislava-Rusovce ako stavebným úradom, pre pani
Andreu Véghovú, trvale bytom Maďarská 9, 851 10 Bratislava
vo výške 20,- EUR/mesačne v 39 mesačných splátkach, a to
vždy do 15. dňa v príslušnom mesiaci. Prvá splátka bude
uhradená do 15. 12. 2019, posledná splátka najneskôr dňa 15.
02. 2023.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku
registra C KN parc. č. 191/2 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 69 m2, k. ú. Rusovce, podľa nákresu na priloženej
snímke z katastrálnej mapy, za účelom využívania tejto časti
pozemku ako prístupovej cesty k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve žiadateľa, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1
€/m2/rok, JUDr. Dagovi Vaškorovi, Lónyaiova 10, 851 10
Bratislava, na obdobie 5 rokov so začiatkom od 01. 01. 2020
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok
schvaľuje:
a) predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160002/2014 v zmysle jej
Dodatku č. 1, uzatvorenej medzi prenajímateľom Alojzom
Krennom a nájomcom mestská časť Bratislava-Rusovce, za
účelom prenájmu pozemku registra E KN parc. č. 288 – orná
pôda, vo výmere 856 m2, list vlastníctva číslo 2082, katastrálne
územie Rusovce v podiele 11/20 na obdobie 2 rokov so
začiatkom od 01. 01. 2019 za cenu nájmu podľa nájomnej
zmluvy č. 18160002/2014 a jej Dodatku č. 1, t. j. 0,83
€/m2/rok, t. j. 390,76 €/ročne.
b) predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160003/2014 v zmysle

Termín
plnenia
uznesenia
Priebežne
do r.2023

December
2024,
priebežne

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Úloha splnená
Uznesenia z 12. 03. 2019
Uzn. č. 52: Plán výsadby na rok 2019
Spolu s dokumentom starostlivosti o dreviny, ktorý bol mestskej časti
predložený dňa 15. 10. 2019 bol spracovaný aj plán výsadby na rok
2019. Výsadba bude financovaná z finančných prostriedkov hlavného
mesta SR Bratislavy, plán výsadby je v súčasnosti v štádiu konzultácií
so zamestnancami magistrátu hlavného mesta.
Pôvodne pripravovaný projekt výsadby, ktorý mal byť financovaný
prostredníctvom SAŽP v rámci národného projektu „Zelené obce“
nebude realizovaný, nakoľko napriek písomnému vyjadreniu SAŽP, že
mestská časť Bratislava-Rusovce je oprávnený žiadateľ, SAŽP krátko
pred predložením projektu zmenila názor a zaslala nám informáciu, že
mestské časti Bratislavy nie sú oprávneným žiadateľom.
Úloha splnená
Uznesenia z 25. 06. 2019
Uzn. č. 79: Predaj pozemku (Jaroň, Jaroňová)
31. 10. 2019: Návrh na vklad schválený.
Úloha splnená

2020
pribežne

Uznesenia z 03. 09. 2019
Uzn. č. 99: Predaj pozemku (Profi Estate SK, s. r. o.)
31. 10. 2019: Zmluva podpísaná, čakáme na vyjadrenie z magistrátu
hlavného mesta o úhrade kúpnej ceny.
Úloha trvá
Uznesenia z 08. 10. 2019
Uzn. č. 109: Predaj pozemku (Holúbek)
31. 10. 2019: Zmluva pripravená na podpis. Pani Holúbek je na
dlhodobej dovolenke, podpis zmluvy prebehne po jej návrate z
dovolenky.
Úloha trvá
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Dátum/
Číslo
uznesenia

126/2019

127/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

jej Dodatku č. 1 uzatvorenej medzi prenajímateľom Johannom
Krennom a nájomcom mestská časť Bratislava-Rusovce, za
účelom prenájmu pozemku registra E KN par. č. 288 – orná
pôda, vo výmere 856 m2, list vlastníctva číslo 2082, katastrálne
územie Rusovce v podiel 6/20 k celku, na obdobie 2 rokov so
začiatkom od 01. 01. 2019 za cenu nájmu podľa nájomnej
zmluvy č. 18160003/2014 a jej Dodatku č. 1, t. j. 0,83
€/m2/rok, t. j. 213,14 €/ročne.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok December
schvaľuje predĺženie prenájmu nebytového priestoru, a to
2020
miestnosti č. 9 v administratívnej budove na Balkánskej ul. č.
priebežne
102, 851 10 Bratislava, v celkovej výmere 7,2 m2 a podiel na
spoločných priestoroch vo výmere 8,56 m2 pani Zuzane
Zrnekovej - HEARTREE, Colnícka ul. 440/19, Bratislava, za
cenu nájmu 49,90 €/m2/rok + spotrebu energií (paušálne 30,€/m2/rok), na účel - kancelárske priestory, na obdobie jedného
roka, t. j. od 15. 12. 2019 do 14. 12. 2020 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 je pre prenajímateľa efektívne
zachovať tento právny vzťah na ďalšie obdobie.
Miestne zastupiteľstvo
Jajcaj
Neprijaté
schvaľuje prenájom časti pozemku parcela registra C KN parc.
č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie v celkove výmere 50 m2
spoločnosti Západoslovenskej energetike, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre
vozidlá s elektrickým pohonom.
Nájomné za predmet nájmu je stanovený dohodou a to vo výške
1,00 Euro bez DPH, na dobu určitú špecifikovanú v čl. 5 odsek
5.1 návrhu nájomnej zmluvy.
Nájom sa schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)
31. 10. 2019: Zmluva je pripravená na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 112: Prenájom pozemku (Hegedüs)
31. 10. 2019: Zmluva podpísaná.
Úloha splnená
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 31. 10. 2019

Neopodstatnene pridelené číslo uznesenia k neprijatému uzneseniu
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Dátum/
Číslo
uznesenia

128/2019

129/2019

130/2019

131/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s., bezodplatne, na dobu neurčitú, na pozemku
registra C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m² vymedzenú
geometrickým plánom č. 42/2019 zo dňa 04. 09. 2019.
Návrh uznesenia nebol schválený.
Miestne zastupiteľstvo
a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 zo dňa 18.
augusta 2016
b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rusovce.
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie bez pripomienok návrh všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o
úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 5/2019.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje náplň práce pre Komisiu mandátovú a ochrany
verejného záujmu miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaRusovce v nasledovnom znení:
Táto komisia:
a) plní úlohy komisie miestneho zastupiteľstva zriadenej podľa
článku 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov;
b) overuje platnosť zloženia sľubu poslancov miestneho
zastupiteľstva a starostu;
c) sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach
miestneho zastupiteľstva a orgánov, do ktorých boli zvolení,
podľa potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na

Nositeľ
úlohy

Jajcaj

Termín
plnenia
uznesenia

Neprijaté

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Neopodstatnene pridelené číslo uznesenia k neprijatému uzneseniu

Ekonom. Priebežne
prijemci
dotácií

STA

MSTZ

Komisie Priebežne
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Dátum/
Číslo
uznesenia

132/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

prijatie potrebných opatrení;
d) zisťuje podľa § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. z. o
obecnom zriadení, dôvody pre zánik mandátu poslanca;
e) konštatuje zánik mandátu poslanca, túto skutočnosť
bezodkladne prostredníctvom starostky oznamuje miestnemu
zastupiteľstvu s návrhom na vyhlásenie nastúpenia náhradníka,
ktorý ako kandidát získal v danom volebnom obvode najväčší
počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca (§ 51 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí);
f) sleduje dodržiavanie Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva poslancami; v prípade potreby predkladá
miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných
opatrení;
g) prešetruje sťažnosti smerujúce proti starostke, poslancom
miestneho zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi pri ich
výkone samosprávnych funkcií;
h) podáva správu miestnemu zastupiteľstvu o výsledku
prešetrenia sťažností smerujúcich proti starostke, poslancom
miestneho zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi pri ich
výkone samosprávnych funkcií.
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola I. polrok
1. berie na vedomie Správu č. 01/11/2019 o kontrole plnenia
STA
2020
nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov mestskej časti BratislavaRusovce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom
a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe
miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017
vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a kontroly
správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj vykonanej z
vlastného podnetu
2. berie na vedomie predložený návrh Opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov
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Dátum/
Číslo
uznesenia

133/2019

134/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

3. žiada starostku mestskej časti zabezpečiť realizáciu
nápravných opatrení vyplývajúcich z predloženej správy
4. žiada kontrolóra mestskej časti zaradiť kontrolu plnenia
Opatrení na odstránenie zistených nedostatkov do plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
Miestne zastupiteľstvo
STA
berie na vedomie termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na
rok 2020 nasledovne:
21. januára, 25. februára, 31. marca, 12. mája, 23. júna, 8.
septembra, 27. októbra, 15. decembra.
Miestne zastupiteľstvo
STA
Žiada p. starostku, aby zvolala pracovné stretnutie s vlastníkmi
spol. Lotus desing, s. r. o. s poslancami miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce. Témou
rokovania by mala byť budúcnosť „jedlého parčíka“ a detského
ihriska, ktoré vybudovalo OZ Krajšie Rusovce a požiadavka
budovať verejnú komunikáciu na pozemkoch hl. mesta SR
Bratislavy zo strany spol. Lotus desing, s. r. o..

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Priebežne
rok 2020

decembre

26.11.2019/
135/2019
Miestne zastupiteľstvo
Majetok Priebežne
schvaľuje zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú
distribučnú, a. s., bezodplatne, na dobu neurčitú, na pozemku
registra C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m² vymedzenú
geometrickým plánom č. 42/2019 zo dňa 04. 09. 2019.
136/2019
Miestne zastupiteľstvo
STA,
Do zmeny
schvaľuje zmenu rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2019 ekonom. rozpočtu
podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými príjmami 5
377 150,- €, s bežnými príjmami 3 060 160,- €, s kapitálovými
príjmami 2 316 990,- € (z toho 1 905 000,- EUR ako finančné
operácie) a s celkovými výdavkami 5 057 100,- €, s bežnými
výdavkami 2 464 030,- € , s kapitálovými výdavkami 2 593
070,- € (z toho 105 520,- € ako finančné operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.

Mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva. Kontrola plnenia
uznesení nebola predmetom rokovania

17.12.2019/

Správa o plnení uznesení

Tabuľkové prílohy nezverejnené netvoria prílohu uznesenia
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Dátum/
Číslo
uznesenia
137/2019

138/2019

139/2019
140/2019

141/2019

142/2019

143/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
a) berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení k 17.
12. 2019
b) ruší bod č. 3 uznesenia č. 132 zo dňa 12. 11. 2019.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predložený návrh úpravy rozpočtu príjmov a
výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová
228 Bratislava-Rusovce na rok 2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2019
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce
na rok 2019 podľa priložených tabuľkových príloh s celkovými
príjmami 5 377 150,- €, s bežnými príjmami 3 060 160,- €, s
kapitálovými príjmami 2 316 990,- € (z toho 1 905 000,- EUR
ako finančné operácie) a s celkovými výdavkami 5 057 100,- €,
s bežnými výdavkami 2 464 030,- €, s kapitálovými
výdavkami 2 593 070,- € (z toho 105 520,- € ako finančné
operácie).
Tabuľkové prílohy tvoria prílohu uznesenia.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce č. 03/2019 o podmienkach držania zvierat a
ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce podľa
predloženého návrhu.
Miestne zastupiteľstvo
a) ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o ustanovení
miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Rusovce
b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rusovce
č. 04/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území
mestskej časti Bratislava-Rusovce podľa predloženého návrhu.
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej

Nositeľ
úlohy
Jajcaj.

Termín
plnenia
uznesenia
a/a

ZŠ s MŠ posledná
úprava
r.2019
Ruseko

záv.účet

Ekonom, záv.účet
STA
r.2020

STA

1.1.2020
priebežne

STA.
Priebežne
Ekonom do zmeny
VZN

majetok. 2025,
priebežne

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uznesenia z 24. 10. 2012
Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
10. 12. 2019: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia v prípade
nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o
odklad odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Prebiehajú individuálne
stretnutia s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 05. 04. 2018
Uzn. č. 419: Návrh na odkúpenie pozemkov pod školskou jedálňou
10. 12. 2019: Prevod vlastníckeho práva pozemkov od Slovenského
pozemkového fondu na mestskú časť Bratislava-Rusovce je ukončený,
predmetné pozemky boli zapísané na list vlastníctva v prospech
mestskej časti.
Úloha splnená
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
10. 12. 2019: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Predaj pozemku (Anger, Burger, Burgerová)
10. 12. 2019: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad
žiadosť o zrušenie pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba
o odkúpenie domu bez pozemku. Mestská časť však s odpredajom iba
domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko
p. Horváthovej Burgerovej. Zásielku so stanoviskom mestskej časti si
p. Horvátová Burgerová neprevzala; zásielka je v súčasnosti
opakovane doručovaná.
Úloha trvá
Uznesenia z 03. 09. 2019
Uzn. č. 99: Predaj pozemku (Profi Estate SK, s. r. o.)
10. 12. 2019: Návrh na vklad schválený, pozemok zapísaný na list
vlastníctva spoločnosti Profi Estate SK, s. r. o.
Úloha splnená
Uznesenia z 08. 10. 2019
Uzn. č. 109: Predaj pozemku (Holúbek)
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Dátum/
Číslo
uznesenia

144/2019

145/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

zmluvy č. 18160052/2009 zo dňa 01. 01. 2009 k pozemku
registra C KN parc. č. 1085/2 – záhrada vo výmere 75 m2,
katastrálne územie Rusovce, na obdobie 5 rokov so začiatkom
od 01. 01. 2020, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1
€/m2/rok, t. j. 95 € ročne za celú prenajatú plochu Adamovi
Dávidíkovi, Balkánska 17/34, 851 10 Bratislava, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, za
účelom využívania tohto pozemku ako záhrada. Predĺženie
nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č.
18160052/2009 bude realizované uzatvorením novej nájomnej
zmluvy a pôvodná nájomná zmluva zanikne dňom 31. 12. 2019.
Miestne zastupiteľstvo
Majetok Máj 2021
schvaľuje predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej
zmluvy č. 18160009/2014 v znení Dodatku č. 1 na časť
pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada vo výmere 168
m2, katastrálne územie Rusovce, do 01. 05. 2021, so začiatkom
od 01. 01. 2020, za cenu stanovenú uznesením miestneho
zastupiteľstva č. 255 zo dňa 15. 12. 2016, t. j. 20 € + 1
€/m2/rok, t. j. 188 € ročne za celú prenajatú plochu Márii
Mlynarčíkovej, Hájová 33, 851 10 Bratislava, v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, za
účelom využívania tohto pozemku ako záhrada. Predĺženie
nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č.
18160009/2014 v znení Dodatku č. 1 bude realizované
uzatvorením novej nájomnej zmluvy a pôvodná nájomná
zmluva v znení Dodatku č. 1 zanikne dňom 31. 12. 2019.
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola Následná I.
1. berie na vedomie Správu č. 1/12/2019 o výsledku finančnej ZŠ s MŠ polrok 2020
kontroly nakladania s majetkom a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Vyhodnotenie plnenia uznesení

10. 12. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra
nehnuteľností.
Úloha trvá
Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)
10. 12. 2019: Mestská časť predložila návrh na vklad do katastra
nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 11. 2019
Uzn. č. 124/2019: Prenájom pozemku (Vaškor)
10. 12. 2019: Zmluva pripravená na podpis.
Úloha trvá
Uzn. č. 125/2019: Predĺženie nájomných zmlúv (Krenn, Krenn)
10. 12. 2019: Dodatky k nájomným zmluvám podpísané a zverejnené.
Úloha splnená
Uzn. č. 126/2019: Predĺženie nájmu nebytového priestoru (Zrneková –
HEARTREE)
10. 12. 2019: Nájomná zmluva podpísaná a zverejnená.
Úloha splnená
Uzn. č. 132/2019:
Na základe internej kontroly, konzultácie s Finančným riaditeľstvom SR
a opätovnou konzultáciou s kontrolórom mestskej časti navrhujeme
zrušenie bodu 3. tohto uznesenia vzhľadom na skutočnosť, že pri
prepočte dovyrubenia miestneho poplatku za rozvoj bolo zistené, že
tento by bol za rok 2017 vo výške 186,55 Eur a za rok 2018 vo výške
48,45 Eur, pričom by sa týkal 13 dotknutých rozhodnutí. Náklady
súvisiace s opravou rozhodnutí (podnet na preskúmanie rozhodnutia,
opätovné rozhodnutie, komunikácia s poplatníkmi) a poštovné náklady
by ďaleko prevyšovali príjem z dovyrubených rozhodnutí, a takýto
proces by bol nehospodárny a neefektívny. Celý proces by bol náročný
nielen na čas, ale i dosiahnutý výnos by bol nepomerne nižší ako
výdavky s tým spojené.
(Znenie bodu č. uznesenia č. 132/2019: žiada starostku mestskej časti
zabezpečiť realizáciu nápravných opatrení vyplývajúcich z predloženej
správy)
Úloha trvá
Zapísala: M. Zuberská, dňa 10. 12. 2019
Správa o plnení uznesení z 28.1.2020
Uznesenia z 24. 10. 2012
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Dátum/
Číslo
uznesenia

146/2019

147/2019

148/2019

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

mestskej časti a interných predpisov mestskej časti na úseku
školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v
Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228, v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce
a kontroly uplatňovania nápravných opatrení z
predchádzajúcich vykonaných kontrol
2. žiada starostku mestskej časti Bratislava-Rusovce zabezpečiť
plnenie nápravných opatrení vyplývajúcich z prerokovanej
Správy
3. žiada miestneho kontrolóra zaradiť kontrolu plnenia
nápravných opatrení vyplývajúcich z prerokovanej správy do
Plánu kontrol v roku 2020
Miestne zastupiteľstvo
Jajcaj.
berie na vedomie Správu č. 02/12/2019 o kontrole dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne
záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov
mestskej časti Bratislava-Rusovce v agende vybavovania
žiadostí o poskytnutie informácií doručených na mestskú časť
Bratislava-Rusovce v roku 2019.
Miestne zastupiteľstvo
Kontrola
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie I. polroka 2020
Miestne zastupiteľstvo
PAM
schvaľuje odmenu pre miestneho kontrolóra MČ BratislavaRusovce z vyplatených platov kontrolóra v druhom polroku
2019 vo výške 30 %.

Termín
plnenia
uznesenia

a/a

Priebežne
rok 2020
2019

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uzn. č. 247: Bezodplatný prevod verejného osvetlenia - Svébska
28. 01. 2020: Dňa 29. 05. 2019 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi
nehnuteľností v predmetnej lokalite za prítomnosti vedenia mestskej
časti a zástupcu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„Magistrát“), ktorý informoval o odpojení verejného osvetlenia v prípade
nedoriešenia situácie. Starostka mestskej časti požiadala Magistrát o
odklad odpojenia, s čím Magistrát súhlasil. Prebiehajú individuálne
stretnutia s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 25. 09. 2018
Uzn. č. 454: Prijatie úveru na rekonštrukciu ZŠ s MŠ
28. 01. 2020: Bez zmeny.
Úloha trvá
Nové zastupiteľstvo po voľbách 10. 12. 2018
Uznesenia z 20. 12. 2018
Uzn. č. 28: Predaj pozemku (Anger, Burger, Burgerová)
28. 01. 2020: P. Horváthová Burgerová doručila na miestny úrad
žiadosť o zrušenie pripravenej Kúpnej zmluvy, nakoľko má záujem iba
o odkúpenie domu bez pozemku. Mestská časť však s odpredajom iba
domu bez pozemku nesúhlasí a zaslala stanovisko
p. Horváthovej Burgerovej. Zásielku so stanoviskom mestskej časti si
p. Horváthová Burgerová neprevzala; nebola prevzatá ani opakovaná
zásielka.
Úloha trvá
Uznesenia z 08. 10. 2019
Uzn. č. 109: Predaj pozemku (Holúbek)
28. 01. 2020: Mestská časť predložila dňa 29. 11. 2020 návrh na vklad
do katastra nehnuteľností.
Úloha trvá
Uzn. č. 110: Predaj pozemku (Hudcovičová, Goddaer)
28. 01. 2020: Mestská časť predložila dňa 10. 12. 2019 návrh na vklad
do katastra nehnuteľností.
Úloha trvá
Uznesenia z 12. 11. 2019
Uzn. č. 124/2019: Prenájom pozemku (Vaškor)
28. 01. 2020: Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 19. 12. 2019.
Úloha splnená
Uznesenia zo 17. 12. 2019
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Dátum/
Číslo
uznesenia

Znenie uznesenia zastupiteľstva

Nositeľ
úlohy

Termín
plnenia
uznesenia

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Uzn. č. 143: Predĺženie nájmu (Dávidík)
28. 01. 2020: Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 31. 12. 2019.
Úloha splnená
Uzn. č. 144: Predĺženie nájmu (Mlynarčíková)
28. 01. 2020: Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 31. 12. 2019.
Úloha splnená
Zapísala: M. Jajcajová, dňa 28.1.2020
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