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Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

splnenie uznesení MZ č.: č. 254/XIV/2016, č. 331/XVIII/2016, č. 335/XIX/2016
č. 337/XIX/2016, č. 338/XIX/2016, č. 347/XIX/2016,
č. 354/XIX/2016, č. 355/XIX/2016

v plnení zostávajú uznesenia MZ č.: č. 500/XXX/2014, č. 52/V/2015, č. 128/VIII/2015,
č. 252/XIV/2016, č. 256/XIV/2016, č. 292/XVI/2016,
č. 295/XVI/2016, č. 312/XVII/2016, č. 358/XIX/2016
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

prednostka MÚ

Číslo uznesenia: 500/XXX/2014

zo dňa 23. 09. 2014

21. Rôzne
b/ Centrálne trhovisko – vypísanie verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu
ukladá
Mgr. Zuzane Maturkaničovej, prednostke
pripraviť v súčinnosti so Slovenskou komorou architektov podmienky na vypísanie verejnej
anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie územia, na ktorom je centrálne
trhovisko, stavby bývalého bitúnku a parkovisko pod názvom „Miletička“
T: priebežne informovať o príprave a plnení
___________________________________________________________________________
Plnenie
Referát územného plánu a regionálneho rozvoja na základe uznesenia uskutočnil rokovanie so
zástupcom SKA Ing. arch. Rudolfom Žákovským. Následne bol zo strany zástupcu SKA
doručený rámcový návrh prípravy a priebehu súťaže návrhov ,,Centrálne trhovisko –
Miletička” spolu s návrhom ceny na odmeny a nákladov pre uskutočnenie tejto súťaže.
Mestská časť Bratislava Ružinov uzatvorila dňa 8.8.2016 Dohodu o spolupráci s Fakultou
architektúry STU v Bratislave. Prvá uzatvorená zmluva o dielo sa venuje riešeniu
problematiky územia ,,Miletičová, trhovisko“. Predmet zmluvy bude realizovaný formou
variantných architektonických a urbanistických návrhov ako školských diel. Výstupom bude
zborník prác, ktorý bude obsahovať súborné vyhodnotenie urbanistického potenciálu územia
podľa spracovaných štúdií a prezentačné materiály pre prezentácie a výstavy.

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 52/V/2015

zo dňa 21. 04. 2015

6. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu vo veci vrátenia pozemku registra „C"
parc. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2 kat. úz. Nivy, evidovaného na
LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej
časti Bratislava - Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30. 09. 1991, ktorý je na
základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012 v nájme
Ružinovského podniku verejno – prospešných služieb, a. s. Mlynské Luhy 19,
821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy

B.

žiada

Dušana Pekára, starostu
predložiť zmluvu o budúcej zmluve (materiál vo veci vrátenia pozemku mestu Bratislava)
opätovne na júnovom zastupiteľstve MČ Bratislava-Ružinov

Plnenie

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

prednosta MÚ

Číslo uznesenia: 128/VIII/2015

zo dňa 22.09.2015

11. Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ BratislavaRužinov

C.

ukladá

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi
koordinovať spracovanie konceptu a následne návrhu Územného plánu zóny Cvernovka v
MČ Bratislava-Ružinov na podklade schváleného Zadania pre vypracovanie Územného plánu
zóny Cvernovka v MČ Bratislava-Ružinov (čistopis)
T: september 2015

___________________________________________________________________________
Plnenie
V rámci vypracovania variantných konceptov spracovateľom predmetnej ÚPN – Z Cvernovky
bol zistený nesúlad existujúcej zástavby s platným regulatívom IPP a IZP s ÚPN hlavného
mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkoch 02. Toho času vlastník pozemkov, na
ktorých sa spracováva predmetná. ÚPN – Z zadal vypracovanie Urbanistickoarchitektonickej súťaže na danú lokalitu.

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 252/XIV/2016

zo dňa 26.04.2016

6.

Prerokovanie mimoriadnej udalosti – uzatvorenie verejného parkoviska ( ústne)

B.

žiada

Dušana Pekára, starostu MČ Bratislava-Ružinov
aby s plnou vážnosťou riešil vzniknutý chaos zapríčinený nezákonným postupom súkromnej
spoločnosti ZELENKA, s.r.o.
T: ihneď
___________________________________________________________________________
Plnenie
V súčasnosti prebiehajú rokovania so spracovateľom ÚPZ so spoločnosťou ZELENKA
a Združením občanov Líščie Nivy-Palkovičova, 82108 Bratislava-Starý Ružinov.
Súčasťou odpočtu plnenia tohto uznesenia je stanovisko Okresnej prokuratúry Bratislava II.
k danej veci

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

prednosta MÚ, starosta

Číslo uznesenia: 254/XIV/2016

zo dňa 26.04.2016

8. Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry,
sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie
zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov a
odporúča žiadosti o grant na vyradenie

B.

ukladá

Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi
1. zverejniť výsledok schvaľovacieho procesu grantového programu na internetovej stránke
mestskej časti.
T: do 15 dní

C.

žiada

Dušana Pekára, starostu
1. uzatvoriť zmluvy o poskytnutí grantu s príjemcami, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle
VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Ružinov na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva.
T: do 30.06.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
Výsledok schvaľovacieho procesu grantového programu bol zverejnený na internetovej
stránke dňa 04.05.2016. Zmluvy o poskytnutí grantu boli uzatvorené s príjemcami v zmysle
VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov.

Uznesenie splnené

15

Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

prednosta MÚ

Číslo uznesenia: 256/XIV/2016

zo dňa 26.04.2016

11. Rôzne
a) Návrhy riešenia havarijného stavu Knižnice Ružinov na Tomášikovej č. 25

ukladá
Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi
vypracovať variantné návrhy riešenia situácie Knižnice Ružinov so sídlom na Tomášikovej
ulici 25 z dôvodu havarijného stavu budovy.
T: 21.06.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
V 1. zmene rozpočtu boli navrhnuté financie na projekt rekonštrukcie priestorov Knižnice
Ružinov. Kompletné riešenie bude predložené v Návrhu rozpočtu na roky 2017-2019.

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

prednostka MÚ

Číslo uznesenia: 292/XVI/2016

zo dňa 21.06.2016

20. Rôzne
a) Koncepcia rozvoja športu v MČ Ba Ružinov v súčinnosti s Ružinovským
športovým klubom, p.o.

ukladá
prednostke mestskej časti Bratislava-Ružinov
vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu koncepciu rozvoja športu MČ BratislavaRužinov v súčinnosti s RŠK, p. o.
T: 22.11.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje materiál Koncepcia rozvoja športu
v hlavnom meste na roky 2017-2020. Listom primátora zo dňa 30.8.2016 boli mestské časti
požiadané o poskytnutie podkladov do pripravovanej koncepcie, nakoľko každá mestská časť
hlavného mesta sa podieľa na rozvoji športu a turistiky a vytváraní podmienok pre rekreačný,
výkonnostný šport v zmysle svojich špecifických podmienok a možností. Pri príprave tejto
koncepcie Bratislavy magistrát ponúka priestor aj na podnety a návrhy z jednotlivých
mestských častí.
Zo štatútu hlavného mesta Bratislavy vyplýva postupnosť, že mestská časť v rámci svojej
pôsobnosti rozpracúva a nadväzuje na koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Z vyššie uvedených dôvodov budú koncepčné zámery rozvoja športu Mestskej časti
Bratislava-Ružinov vypracované v súčinnosti s RUŽINOVSKÝM ŠPORTOVÝM KLUBOM,
p. o. a predložené Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Ružinov po schválení a v nadväznosti
na koncepciu športu hlavného mesta SR Bratislava.
Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 295/XVI/2016

zo dňa 21.06.2016

20. Rôzne
g) Návrh riešenia chýbajúcich parkovacích miest na Záhradníckej-Palkovičovej ul.

žiada
Dušana Pekára, starostu
urgentne začať zákonným spôsobom riešiť chýbajúce parkovacie miesta pre centrum služieb
na Záhradníckej–Palkovičovej a 150 bytový komplex Palkovičová 11 až 15 z dôvodu, že
spoločnosť ZELENKA, a.s. nepreukázal vlastnícky vzťah k stavbe parkoviska, ale len
k pozemku.
T: ihneď
___________________________________________________________________________
Plnenie
V súčasnosti prebiehajú rokovania so spracovateľom ÚPZ so spoločnosťou ZELENKA
a Združením občanov Líščie Nivy-Palkovičova, 82108 Bratislava-Starý Ružinov.
Súčasťou odpočtu plnenia tohto uznesenia je stanovisko Okresnej prokuratúry Bratislava II.
k danej veci

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 312/XVII/2016

zo dňa 07.07.2016

17. Rôzne
a) Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Areálom hier Štrkovec

žiada
Dušana Pekára, starostu
o bezodkladnú komunikáciu s MV SR ohľadne majetkovoprávneho usporiadania pozemkov
pod Areálom hier Štrkovec s cieľom uzavretia dlhodobej nájomnej zmluvy k pozemkom
týkajúcich sa Areálu hier Štrkovec ( parc.č. 15279/1, 15279/18, 15279/19, 15279/110 v
predchádzajúcich obdobiach išlo o parcely č. 15279/1, a č. 15279/110) za účelom
plnohodnotného zabezpečovania spoločensko – športových a rekreačných aktivít s využitím
účelových na nich umiestnených objektov a informovať miestne zastupiteľstvo o stave
vybavenia žiadosti.
T: 27.09.2016

___________________________________________________________________________
Plnenie
Na písomnú žiadosť starostu m. č. Bratislava-Ružinov zo dňa 03.05.2016 o nájom
predmetných pozemkov zaslalo Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného
majetku, listom zo dňa 25.05.2016 (doručený MÚ 31.05.2016) vyjadrenie, že najvhodnejším
spôsobom usporiadania vlastníckych vzťahov by bolo uzatvorenie zámennej zmluvy,
predmetom ktorej by bola zámena daných pozemkov za nehnuteľný majetok vo vlastníctve
Mestskej časti. V zámennej zmluve by bola zároveň upravená odplata za užívanie daného
majetku do dňa právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Bratislava katastrálny odbor
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Na citované vyjadrenie zaslal starosta m. č. Bratislava-Ružinov listom zo dňa 06.07.2016
oznámenie, že mestská časť nevlastní prebytočný nehnuteľný majetok, ktorý by mohol byť
predmetom zámennej zmluvy. Zároveň bola navrhnutá zámena obecných pozemkov, ktoré sú
jednou z možností uskutočnenia predmetu zámennej zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že
zámena pozemkov resp. ich prevod vlastníckeho práva, vyžaduje zdĺhavejší schvaľovací
proces, do doby jej realizácie bolo opätovne požiadané o nájom predmetných pozemkov, čo
bolo odôvodnené verejnoprospešným záujmom m. č. Bratislava-Ružinov, a to zotrvať vo
využívaní Areálu hier Štrkovec na organizovanie voľno časových aktivít pre obyvateľov MČ
Bratislava-Ružinov, celoročnou prevádzkou Areálu Štrkovec a vytvorením podmienok pre
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športové a kultúrne vyžitie obyvateľov MČ, ako aj udržiavanie osadených drevených
detských zariadení v bezpečnom stave.
Keďže navrhovaná zámena nehnuteľností musí byť uskutočňovaná s vlastníkom
nehnuteľností, Hlavným mestom SR Bratislavou, list zo dňa 06.07.2016 bol zaslaný na
vedomie taktiež primátorovi hl .m. SR Bratislavy.
Ku dňu 20.09.2016 nebolo doručené Mestskej časti Bratislava-Ružinov k danej veci žiadne
vyjadrenie Ministerstva vnútra SR ani primátora hl. m. SR Bratislavy.

Uznesenie v plnení
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 331/XVIII/2016

zo dňa 27.09.2016

18. Rôzne
f) Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ BratislavaRužinov o prenájom pozemkov

odporúča
Dušanovi Pekárovi, starostovi
doplniť „Finančné pravidlá prenájmu priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov“
o prenájom pozemkov
T: 22.11.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
Materiál „Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava–

Ružinov o prenájom pozemkov“ bude predložený na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa
22.11.2016

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 335/XVIII/2016

zo dňa 27.09.2016

18. Rôzne
k) Rokovanie s riaditeľom Migračného úradu o zámene priestorov bývalá budova
MŠ Pivonková

žiada
Dušana Pekára, starostu
zahájiť rokovanie s riaditeľom Migračného úradu pánom Prieselom o zámene priestorov
bývalej MŠ na Pivonkovej č. 9 pre riešenie nedostatočného počtu umiestnení detí do MŠ
mestskej časti Bratislava-Ružinov
___________________________________________________________________________
Plnenie
Stretnutie s riaditeľom Migračného úradu pánom Prieselom o zámene priestorov bývalej MŠ
na Pivonkovej č. 9 bolo dohodnuté na 16.11.2016.

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 337/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

2. Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Ružinov obchodná zóna
Pharos

C.

žiada

Dušana Pekára, starostu
predložiť pomenovanie ulice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Ružinov v
katastrálnom území Trnávka, v zóne PHAROS a je vymedzená pozemkami parc. č.
15689/182, 15771/398, 15771/399, 15771/407, 15771/414, 15772/170, 15772/190,
15772/230, 15772/241, 15774/49, 15774/76, 16099/664, 22228/10, 22225/25, 22225/26 a
22225/27 s názvom Pri letisku na schválenie Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR
Bratislavy, prostredníctvom magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
___________________________________________________________________________
Plnenie
Schválené uznesenie č. 337/XIX/2016 „Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti
Bratislava-Ružinov obchodná zóna Pharos“ bolo spolu so sprievodným listom doručené do
podateľne magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21.10.2016

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 338/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.
SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj

B.

odporúča

Dušanovi Pekárovi, starostovi
oznámiť stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov primátorovi
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
T: ihneď po podpise uznesenia

___________________________________________________________________________
Plnenie
Listom zo dňa 25.10.2016 starosta oznámil primátorovi stanovisko Miestneho zastupiteľstva
k návrhu VZN hl.m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj.

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

Malovcová, riaditeľka MŠ

Číslo uznesenia: 347/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

12. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 82102 Bratislava

B.

ukladá

riaditeľke MŠ Stálicová 2, Kataríne Malovcovej
uzavrieť nájomnú zmluvu so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
Stálicová 2, 821 02 Bratislava na dobu určitú do 31.08.2025.
T: po podpísaní uznesenia starostom
___________________________________________________________________________
Plnenie
Nájomná zmluva so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Stálicová 2,
821 02 Bratislava bola uzatvorená dňa 31.10.2016.

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 354/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

21. Rôzne
b) Návrh na predloženie zmeny stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. na
zasadnutie MZ

žiada
Dušana Pekára, starostu MČ Bratislava – Ružinov
predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov zmenu
stanov akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. tak, aby boli v tomto zastupiteľstve
prerokované
T: 22.11.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
Materiál „Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820
09 Bratislava, IČO: 35 874 686“ bude predložený na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa
22.11.2016

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:
Číslo uznesenia: 355/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

21. Rôzne
c) Areál hier Radosť – uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 1 roka s každoročnou
prolongáciou

žiada
osloviť opätovne MVSR a Magistrát hl.m.- SR Bratislavy vo veci uzavretia nájomnej zmluvy
k pozemkom týkajúcich sa Areálu hier Radosť ( uved. v uznesení č. 312/XVII/216)
minimálne na dobu 1 roka s každoročnou prolongáciou do doby vyriešenia formou zámeny
pozemkov, dlhodobej nájomnej zmluvy, alebo iného riešenia
T: ihneď
__________________________________________________________________________
Plnenie
S poukazom na Uznesenie č. 355/XIX/2016 zo dňa 18. 10. 2016 Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov opätovne žiadame o uzatvorenie nájomnej zmluvy k
pozemkom týkajúcich sa Areálu hier Radosť minimálne na dobu 1 roka s každoročnou
prolongáciou do doby vyriešenia formou zámeny pozemkov, dlhodobej nájomnej zmluvy,
alebo iného riešenia.
K citovanej žiadosti Miestneho zastupiteľstva nadväzujeme na list č. NM/CS
4029/7/2016/ASA zo dňa 06. 07. 2016 (doručený 25. 07. 2016), ktorým Vám bolo oznámené
na žiadosť o vyjadrenie č. SHNM-2016/001257-001 k žiadosti o predloženie zoznamu
prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý
by mohol byť predmetom zámennej zmluvy, za účelom riešenia žiadosti Mestskej časti
Bratislava – Ružinov č. NM/CS 4029/4/2016/ASA o prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vedeného
na LV č. 3130 pre katastrálne územie Ružinov, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres II, pozemkov
parciel registra „C“ KN, a to :
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„C“ KN parc. č. 15279/1 - ostatné plochy o výmere 8379 m²,
na ktorej zrealizovala Mestská časť Bratislava – Ružinov stavbu: „Rekonštrukcia
detského ihriska na Štrkoveckom jazere“ – Areál hier Radosť, ktorá pozostáva z častí
stavby :
- Areál hier „Radosť“ - rekonštrukcia detského ihriska – „Montované prvky“;
- Areál hier „Radosť“ - rekonštrukcia detského ihriska – „Nástup a severné hradby“;
- Areál hier „Radosť“ - rekonštrukcia detského ihriska – „Bazén a južné hradby“;
 „C“ KN parc. č. 15279/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 232 m²,
na ktorej je vybudovaná stavba SO-01 Objekt hľadiska so súp. č. 15849, zapísaná na
LV č. 4405 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov;
 „C“ KN parc. č. 15279/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m²,
na ktorej je vybudovaná stavba Trafostanica TSBA-K so súp. č. 15851, zapísaná
na LV č. 4405 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov;
 „C“ KN parc. č. 15279/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 63 m²,
na ktorej je vybudovaná stavba SO-02 Vstupný objekt so súp. č. 15850, zapísaná
na LV č. 4405 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Ružinov;
 parc. č. 15284/110 – ostatné plochy vo výmere 4630 m² (v predchádzajúcom období
parc. č. 15284/1, kat. úz. Ružinov), na ktorej je umiestnená zostávajúca časť Areálu
hier Štrkovec,
nasledovné:
Mestská časť Bratislava-Ružinov nevlastní prebytočný nehnuteľný majetok, ktorý by mohol
byť predmetom zámennej zmluvy.
Mestská časť Bratislava-Ružinov vykonáva správu nehnuteľného majetku na základe
Protokolov o zverení majetku hlavného mesta a s ním súvisiacich práv a záväzkov. Vzhľadom
na túto skutočnosť, zámena nehnuteľného majetku musí byť uskutočňovaná s Hlavným
mestom SR Bratislavou. (Poznamenávame, že Mestskej časti Bratislava-Ružinov bol,
Protokolom č. 73 zo dňa 30. 09. 1991, Hlavným mestom SR Bratislavou zverený aj Areál hier
Štrkovec.)
Máme vedomosť o skutočnosti, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy vyzval v
decembri 2015 SR - Ministerstvo vnútra k usporiadaniu pozemkov v kat. úz. Ružinov pod
stavbou súpisné číslo 3191 na parc. č. 1253/3 – Základná škola Sv. Vincenta de Paul,
Bachova a stavbou súpisné číslo 3191 na parc. č. 1253/4 – Gymnázium, ktoré sú evidované na
LV č. 6138 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2,
812 72 Bratislava.
Pozemky parcely registra „C“ KN parc. č. 1253/3 a parc. č. 1253/4, kat. úz. Ružinov sú
evidované na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré ich má aj priamej
správe. Máme za to, že zámena predmetných pozemkov, časť parcely registra „C“ KN parc. č.
1253/2, kat. úz. Ružinov, evidovanej na LV č. 1 vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy, ktoré ju má aj v priamej správe, tvoriaca oplotené nádvorie medzi školami, ako aj
parcely registra „C“ KN parc. č. 1253/5, kat. úz. Ružinov, ktorá nemá založený LV, podľa
spätnej identifikácie ležiacej na časti pozemku registra „E“ KN parc. č. 704/1, kat. úz.
Ružinov, evidovanej na LV č. 7868 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverenej
do správy Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorá je oplotením pričlenená k stavbe so
súpisným číslom 3191 – Gymnázium na parc. č. 1253/4, kat. úz. Ružinov, sú jednou z
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možností uskutočnenia premetu zámennej zmluvy.
Poznamenávame, že dôvodom prenájmu resp. iného spôsobu majetkovoprávneho
usporiadania daných pozemkov je verejnoprospešný záujem Mestskej časti BratislavaRužinov, a to zotrvať vo využívaní Areálu hier Štrkovec na organizovanie voľno časových
aktivít pre obyvateľov MČ Bratislava-Ružinov, celoročnou prevádzkou Areálu Štrkovec a
vytvorením podmienok pre športové a kultúrne vyžitie obyvateľov MČ, ako aj udržiavanie
osadených drevených detských zariadení v bezpečnom stave. Vzhľadom na skutočnosť, že
zámena pozemkov resp. ich prevod vlastníckeho práva, vyžaduje zdĺhavejší schvaľovací
proces, do doby jej realizácie zdvorilo opätovne žiadame o nájom predmetných pozemkov.

Uznesenie splnené
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Vyhodnotenie plnenia uznesenia miestneho zastupiteľstva

Nositeľ uznesenia:

starosta

Číslo uznesenia: 358/XIX/2016

zo dňa 18.10.2016

21. Rôzne
g) Verejná prezentácia investičného zámeru TWIN CITY

žiada
Dušana Pekára, starostu MČ Bratislava-Ružinov
zorganizovať verejnú prezentáciu investičného zámeru TWIN CITY, ktorého súčasťou je aj
autobusová stanica
T: do 15.11.2016
___________________________________________________________________________
Plnenie
Listom zo dňa 25.10.2016 bol požiadaný investor spol. HB REAVIS Slovakia, a.s. o zaslanie
návrhu termínu verejnej prezentácie, ku dňu spracovania materiálu investor HB REAVIS
Slovakia, a.s. termín nepotvrdil.

Uznesenie v plnení
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