Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Program rokovania XXXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Ružinov konaného dňa 13.02.2018

Návrh programu

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
– uznesenia č. 571/XXXIV/2018
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2018-2020
Predkladá: starosta
– uznesenie č. 572/XXXIV/2018
Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok
2018
Predkladá: predsedníčka KPP
– uznesenie č. 573/XXXIV/2018
Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v
Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva
Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava, podľa
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
– uznesenie č. 574/XXXIV/2018
Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C“, kat.
úz. Ružinov parc. č. 2670/29 m² o výmere 111 m², zastavané plochy a nádvoria do
vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3
a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenia § 9a ods. 8)
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
– uznesenie č. 575/XXXIV/2018
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých
textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: starosta

7.

8.
9.

– uznesenie č. 576/XXXIV/2018
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
Predkladá: prednosta
– uznesenie č. 577/XXXIV/2018
Interpelácie
Rôzne
a) Záchrana lokality starého Prievozu
Predkladá: JUDr. Vojtašovič, poslanec a PaedDr. Barancová, poslankyňa
- uznesenie č. 578/XXXIV/2018

b) Odstránenie betónových skruží na verejných priestranstvách Ružinova
Predkladá: Ing. Patoprstý, poslanec
- uznesenie č. 579/XXXIV/2018
c) Štruktúra plánovaných nákladov na rekonštrukciu DJ Banšelova
Predkladá: Ing. Tomášková, poslankyňa
- uznesenie č. 580/XXXIV/2018
d) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na Štedrej ul.
Predkladá: Ing. Patoprstý, poslanec
- uznesenie č. 581/XXXIV/2018

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Informatívne materiály:
Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej
časti Bratislava-Ružinov
Predkladá: Ing. Lehotayová, poverená zastupovaním prednostky
2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych
realizovaných aktivít“
Predkladá: starosta
3. Informácia o stave Spoločnosti RP VPS, a. s. za 4. Štvrťrok 2017
Predkladá: predseda predstavenstva RP VPS, a.s.
4. Informácia o výsledku rokovania so SZŠ Ružová dolina o možnosti poskytnutia vhodných
nájomných priestorov
Predkladá: starosta
5. Správa letopiseckej komisie a zápis do kroniky mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok
2016
Predkladá: starosta
6. Informácia o dodržiavaní zákona č. 343//2015 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov
o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za II. Polrok 2017
Predkladajú: riaditelia organizácií
7. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. Polrok 2017
Predkladajú: riaditelia organizácií
8. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. Polrok 2017
Predkladá: miestny kontrolór
9. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za rok 2017
Predkladá: miestny kontrolór
10. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Ružinov podaných dňa 06.12.2017 a 12.12.2017
Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
11. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo
dňa 12.12.2017
Predkladá: starosta
12. Informatívna správa o činnosti MR
Predkladá: Ing. Lehotayová, dočasne poverená zastupovaním prednostky
1.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Uznesenia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
zo dňa 13.02.2018

č. 571/XXXIV/2018, č. 572/XXXIV/2018, č. 573/XXXIV/2018, č. 574/XXIV/2018,
č. 575/XXXIV/2018, č. 576/XXIV/2018, č. 577/XXXIV/2018, č. 578/XXXIV/2018,
č. 579/XXXIV/2018, č. 580/XXXIV/2018, č. 581/XXXIV/2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 571/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018
1. Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu
zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo

A.
1. overovateľov záznamu:

volí
1. Dr. Pavol Jusko
2. Mgr. Marin Pener

2. návrhovú komisiu:

1. PhDr. Patrik Guldan
2. Ing. Martin Patoprstý
3. Ing. Tatiana Tomášková

B.

schvaľuje

- návrh programu

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 572/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018-2020

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

A.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018

Návrh
rozpočtu
2018
PRÍJMY SPOLU
/100+200+300+400+500/
Bežné príjmy

Prognóza
rozpočtu
na 2019

Prognóza rozpočtu
na 2020

36 470 325

34 004 722

35 022 951

33 058 325

33 457 722

34 420 951

332 000

327 000

322 000

3 080 000

220 000

280 000

VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/

36 470 325

34 004 722

35 022 951

Bežné výdavky

32 031 445

31 938 462

32 932 691

4 223 300

1 850 680

1 874 680

215 580

215 580

215 580

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

B.

berie na vedomie

prognózu rozpočtu na roky 2019-2020 podľa predloženého materiálu

C.
vyhlasuje rok 2018 za „rok sociálnych aktivít v Ružinove“

D.

ukladá

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi
1) zabezpečiť rozpísanie rozpočtu na jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené MČ Bratislava-Ružinov
T: ihneď
2) zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.
T: 31.12.2018

E.

splnomocňuje

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu
na vykonanie rozpočtových opatrení v prípade potreby presunom rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 v zmysle § 14 ods. 2 písm. a/ zákona číslo
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a § 11 ods. 4
písm. b/ zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s čl. 20
ods.6 písmeno g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č.1 až 3.
T: 31.12.2018

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 573/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

3. Návrh na schválenie Grantového programu / výzvy mestskej časti Bratislava-Ružinov
pre rok 2018
Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje

A.

1. Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018 ( grantová
výzva, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tohto uznesenia) v zmysle VZN mestskej časti
Bratislava-Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 12.12.2017 (ďalej len
„VZN"), ktorého cieľom je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie
komunitného života, podpora aktívnych občanov a potreba reagovať na potreby mestskej časti
v oblastiach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kultúrno – spoločenské aktivity,
vzdelávanie,
telovýchova, šport a mládež,
sociálna oblasť,
ochrana a tvorba životného prostredia,
rozvoj komunitného života

Špecifické priority grantového programu/výzvy pre rok 2018
a) Sociálna oblasť
Hlavná téma: Podporu a skvalitnenie sociálnych služieb
Typy projektov a cieľových skupín:
-

práca s deťmi so špeciálnymi potrebami
práca s dospelými umiestnenými v zariadeniach
podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít
podpora terénnych a ambulantných služieb
nízkoprahové a integračné centrá pomoci
pomoc rodinám v kríze, ochrana detí pred násilím

- podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni
- podpora seniorov a ich aktívneho a plnohodnotného života
b) Oblasť kultúrno-spoločenských aktivít
Hlavná téma: Rozvoj kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Ružinova cez rôzne
formy, žánre a platformy
Typy projektov:
- práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity
- podpora činnosti kultúrnych inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na tvorbu, prezentáciu a
rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít
- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt cez projekty
umeleckej tvorby
- kultúrne aktivity a podujatia, kultúrnej osvety, zachovania a prezentácia kultúrneho
dedičstva
Uzávierka predkladania žiadostí o pridelenie grantu je do 03.04.2018
Maximálna výška grantu: 5000 EUR
Minimálna výška grantu: 500 EUR
Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2018

Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:
podľa § 9 ods.3. písm. d) platného VZN
Formálne kritériá:
 kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na
položky;
 splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 a § 7 platného VZN;
 doručenie predpísanej a podpísanej žiadosti v požadovanom termíne v tlačenej podobe
s originálmi povinných príloh do podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Ružinov,
Mierová 21 a doručenie žiadosti v elektronickej forme emailom na
granty@ruzinov.sk;
Obsahové kritériá:
 Súlad projektu s prioritami programu/výzvy - projekt je obsahovo kvalitný,
zrozumiteľný, presvedčivý, konkrétny k podporovanej aktivite.
 Jasne formulované kvantitatívne a kvalitatívne ciele, výsledky projektu a spôsob ich
hodnotenia.
 Explicitne vymenované plánované aktivity, logicky nadväzujúce, ktoré vedú k
dosiahnutiu stanovených cieľov.
 Pri hodnotení budú lepšie hodnotené projekty, ktoré budú napĺňať dobrovoľnícky
aspekt, zapájanie členov komunity (obyvateľov, organizácie).
 Verejnoprospešný charakter projektu – aktivity a výsledky projektu prinášajú osoh
širšej skupine ľudí, nie len niekoľkým jednotlivcom.
 Jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít .
 Rozpočet plánovaný efektívne, reálne, primerane k navrhovaným aktivitám
a výsledkom.

 Pri hodnotení bude považované za výhodu schopnosť zabezpečiť spolufinancovanie
projektu. Rozpočet obsahuje informáciu o prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii z iných
zdrojov.
 Jasne definovaný spôsob a plánované nástroje komunikácie aktivít a výstupov
projektu.
2. zverejnenie grantového programu/ výzvy na podávanie projektov

B.

žiada

Mgr. Ing. Dušana Pekára , starostu
a. vyhlásiť Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018
b. zverejniť Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava-Ružinov pre rok 2018
spôsobom mestskej časti obvyklým
T: ihneď po podpise uznesenia

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

GRANTOVÁ VÝZVA
Mestskej časti Bratislava–Ružinov

pre rok 2018
na predkladanie žiadostí o grant /finančný príspevok/ podľa grantového
programu
v zmysle VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení
vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č.
19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „VZN").

MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje grantový program/výzvu v oblastiach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kultúrno – spoločenské aktivity
vzdelávanie
telovýchova, šport a mládež
sociálna oblasť
ochrana a tvorba životného prostredia,
rozvoj komunitného života

Všeobecné priority
1. ROZVOJ - zlepšiť a zvyšovať kvalitu života obyvateľov na území mestskej časti
Ružinov;
2. FILANTROPIA - zvyšovať filantropiu občanov mestskej časti Rižinova/ darovať
vedomosti, voľný čas, priestor, služby.../ s cieľom podporiť všeobecné dobro a
podporiť aktívnych občanov spolupodieľať sa na riešeniach potrieb mestskej časti;
3. AKTIVITA - zabezpečiť rozšírenie aktivít na území Ružinova s cieľom udržať
a oživiť spoločenské dianie a využitia občianskej aktivizácie;
4. KREATIVITA –napomáhať k podpore nápadov obyvateľov, ich záujmu o veci
verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, vytvoriť niečo spoločné, pre seba i pre iných a
konkrétne čosi zmeniť vo svojom okolí vlastným pričinením;
5. RUŽINOV – pomáhať obyvateľom využiť ich organizačné schopnosti, talent,
vedomosti, finančné, či materiálne zdroje tak, aby to prinieslo úžitok komunitám v
Ružinove.
Špecifické priority
Sociálna oblasť
Hlavná téma: Podporu a skvalitnenie sociálnych služieb
Typy projektov a cieľových skupín:
-

práca s deťmi so špeciálnymi potrebami
práca s dospelými umiestnenými v zariadeniach
podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít
podpora terénnych a ambulantných služieb
nízkoprahové a integračné centrá pomoci
pomoc rodinám v kríze, ochrana detí pred násilím
podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni
podpora seniorov a ich aktívneho a plnohodnotného života

Oblasť kultúrno-spoločenských aktivít
Hlavná téma: Rozvoj kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Ružinova cez rôzne
formy, žánre a platformy
Typy projektov:
- práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity
- podpora činnosti kultúrnych inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na tvorbu, prezentáciu a
rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít

- rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt cez projekty
umeleckej tvorby
- kultúrne aktivity a podujatia, kultúrnej osvety a zachovania kultúrneho dedičstva
Uzávierka predkladania žiadostí o pridelenie grantu je do 03.04.2018
Maximálna výška poskytovaného grantu: 5000 EUR
Minimálna výška poskytovaného grantu: 500 EUR
Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2018
Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN:
a) právnická osoba neuvedená v § 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktorá ma sídlo na území mestskej
časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto") alebo
ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby obyvateľom
mestskej časti,
b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo hlavného
mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby
obyvateľom mestskej časti (ďalej len „žiadateľ").
Kritéria výberu oprávnených žiadateľov o grant:
podľa § 9 ods.3. písm. d) platného VZN
Formálne kritériá:
• kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na
položky
• splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 a § 7 platného VZN
• doručenie predpísanej a podpísanej žiadosti v požadovanom termíne v tlačenej podobe
s originálmi povinných príloh a doručenie žiadosti v elektronickej forme emailom na
granty@ruzinov.sk
Obsahové kritériá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Súlad projektu s prioritami programu/výzvy - projekt je obsahovo kvalitný,
zrozumiteľný, presvedčivý, konkrétny k podporovanej aktivite.
Jasne formulované kvantitatívne a kvalitatívne ciele, výsledky projektu a spôsob ich
hodnotenia.
Explicitne vymenované plánované aktivity, logicky nadväzujúce, ktoré vedú k
dosiahnutiu stanovených cieľov.
Pri hodnotení budú lepšie hodnotené projekty, ktoré budú napĺňať dobrovoľnícky
aspekt, zapájanie členov komunity (obyvateľov, organizácie).
Verejnoprospešný charakter projektu – aktivity a výsledky projektu prinášajú osoh
širšej skupine ľudí, nie len niekoľkým jednotlivcom.
Jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít .
Rozpočet plánovaný efektívne, reálne, primerane k navrhovaným aktivitám
a výsledkom.
Pri hodnotení bude považované za výhodu schopnosť zabezpečiť spolufinancovanie
projektu. Rozpočet obsahuje informáciu o prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii z iných
zdrojov.
Jasne definovaný spôsob a plánované nástroje komunikácie aktivít a výstupov
projektu.

Všeobecné podmienky poskytovania grantov pre oprávnených žiadateľov v zmysle
VZN:
1. Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
2. Na poskytnutie grantu nemá žiadateľ právny nárok.
3. Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o grant na
jeden kalendárny rok.
4. Grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
5. Granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
6. Poskytovanie grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti.
7. Granty sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí grantu.
8. Finančné prostriedky z grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom
boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Vyúčtovanie grantu je
prijímateľ povinný predložiť vždy do 60 dní od ukončenia konkrétneho podujatia,
najneskôr však do 10. decembra 2018.
9. Použitie finančných prostriedkov z grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mestskej
časti.
10. Nepoužité finančné prostriedky z grantu je prijímateľ povinný bezodkladne
vrátiť na účet mestskej časti.
11. Prijímateľ je povinný viditeľne umiestniť erb alebo logo mestskej časti spolu s textom
informujúcim, že predmetný projekt alebo akciu podporila mestská časť BratislavaRužinov priamo na konkrétnom podujatí a na všetkých informačných a propagačných
materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu alebo akcie.
Zverejnenie schválených grantov
MČ Bratislava-Ružinov zverejní menný zoznam schválených grantov obvyklým spôsobom
na web sídle www.ruzinov.sk do 15 dní od schválenia poskytnutých grantov v miestnom
zastupiteľstve.
Bližšie informácie budú poskytované na referáte metodiky škôl a školských zariadení,
kontakt Mgr. Eva Pindjáková 02/48284 309, email: granty@ruzinov.sk.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 574/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

4. Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej
ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového
spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21,
821 05 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“KN v lokalite Včelárskej ulice v
katastrálnom území Ružinov
•

parc. č. 237/39 – záhrady o výmere 7 m²,

evidovaného v KN na LV č. 7868 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do
správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do bezpodielového spoluvlastníctva Oľgy
Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05 Bratislava,
za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 59/2017 zo dňa 21.04.2017
vo výške 159,34 €/m², spolu v sume 1.115,38 €.
Odôvodnenie:
Prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok registra
„C“KN parc. č. 237/39 – záhrady o výmere 7 m², kat. úz. Ružinov, vzhľadom na malú
výmeru a umiestnenie od chodníka komunikácie Včelárskej ulice tvorí neoddeliteľný celok s
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a nie je vhodný na iné využitie.
Prevod vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. Zámer prevodu sa zverejňuje v súlade s ustanovením § 9a ods.8 písm. e)
zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Tento predaj sa schvaľuje s podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcich podpísaná do 90
dní od schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna cena nebude
kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť.

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 575/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

5. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra
„C“, kat. úz. Ružinov parc. č. 2670/29 m² o výmere 111 m², zastavané plochy
a nádvoria
do vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi
Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3,
podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

schvaľuje
prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“, zapísaného na liste vlastníctva č.7868, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, katastrálne územie Ružinov:
- parc. č. 2670/29 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m²,
do podielového spoluvlastníctva
1. Mgr. Silvia Brandisová, trvale pobytom Ľaliová 4, 821 05 Bratislava v podiele 1/3,
2. Ladislav Brandis, trvale pobytom Mierová 22, 821 05 Bratislava v podiele 1/3,
a
do bezpodielového spoluvlastníctva
3. Vladimír Darvaš a Mária Darvašová, trvale pobytom Ľaliová 5, 821 05 Bratislava v podiele
1/3
za kúpnu cenu podľa ZP č. 33/2016
v sume 162,32 Eur/m², spolu 18.017,52 Eur
Odôvodnenie:
Dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci ako spoluvlastníci
susedných nehnuteľností zapísaných na LV č. 5181, 8992 pozemkov a stavieb priľahlých k
predmetu predaja, majú záujem na scelenie, pripojenie a udržiavanie tohto pozemku v
oplotení v bezprostrednom susedstve, pričom predmet prevodu je v súčasnosti udržiavaný na
náklady žiadateľov, tvorí súčasť záhrady v užívaní žiadateľov.
Prevod vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 väčšinou
všetkých poslancov. Zámer prevodu sa zverejňuje v súlade s ustanovením §9a ods.8 písm. e)
zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Kúpna zmluva bude podpísaná kupujúcimi do 90 dní od schválenia uznesenia v Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Ružinov. V prípade, že kúpna zmluva nebude
kupujúcimi podpísaná v uvedenom termíne toto uznesenie stratí platnosť.

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 576/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za
účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej
časti Bratislava-Ružinov
Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

A.

schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov,
obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

B.

odporúča

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi
1. zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých
textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
T: ihneď po podpise uznesenia
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu s víťazným navrhovateľom

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 577/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
splnenie uznesení MZ : č. 499/XXVIII/2017, č. 544/XXXII/2017, č. 545/XXXII/2017,
č. 546/XXXII/2017, č. 550/XXXII/2017, č. 558/XXXII/2017,
č. 560/XXXII/2017
v plnení zostávajú uznesenia MZ: č. 425/XXV/2017, č .465/XXVII/2017,
č. 519/XXIX/2017, č. 538/XXX/2017,
č. 548/XXXII/2017 č. 554/XXXII/2017,
č. 561/XXXII/2017
čiastočne splnené uznesenia: č. 554/XXXII/2017
termínovaných k zasadnutiu MZ

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 578/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

9. Rôzne
a) Záchrana lokality starého Prievozu

Miestne zastupiteľstvo

žiada
Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi
A. vyzvať alebo zabezpečiť vyzvanie obstaraného spracovateľa územného plánu zóny /ÚPZ/
Prievoz - východ na plnenie Zmluvy o dielo s reg. č. 223/2010-V/71, platnej a účinnej odo
dňa 26.11.2010, a to bezodkladným zahájením prác, resp. bezodkladným pokračovaním v
zahájených prácach na ÚPZ Prievoz - východ.
T: do 28.02.2018

B. vykonať alebo zabezpečiť vykonanie úkonov potrebných a nevyhnutných pre vyhlásenie
stavebnej uzávery pre zónu Prievoz - východ, minimálne v rozsahu ohraničenom ulicami
Mierová, Kaštieľska, Parková, Syslia, Telocvičná, Osvetová, Gagarinova, a to na základe
podnetu Stavebného úradu.
T: ihneď

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 579/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

9. Rôzne
b) Odstránenie betónových skruží na verejných priestranstvách Ružinova
Miestne zastupiteľstvo

žiada
odstrániť betónové volebné skruže na verejných priestranstvách Ružinova uvedené vo VZN
č. 11/2015 v období mimo volebnej kampane, kedy sú politickým stranám a nezávislým
kandidátom vyžrebované čísla.
T: 31.03.2018

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 580/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

9. Rôzne
c) Štruktúra plánovaných nákladov na rekonštrukciu DJ Banšelova

Miestne zastupiteľstvo

žiada
Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu
predložiť na rokovanie Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie
a Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov štruktúru plánovaných nákladov na rekonštrukciu bývalých DJ Banšelova na dve
triedy MŠ (cca 40 detí) v predpokladanej sume 360 000,- €.
T: marcové termíny rokovania komisií KFPČaI a KŠKaŠ

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov
Uznesenie č. 581/XXXIV/2018
zo dňa 13.02.2018

9. Rôzne
d) Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na Štedrej ul.

Miestne zastupiteľstvo

žiada
začať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ma Štedrej ulici, vyhotovenie
geometrického plánu a následne zaradenie do majetku mestskej časti. Odporúčame
informovať sa na postup na Magistráte hl. m. SR, ktorý takýmto spôsobom zaradil do majetku
viaceré problematické pozemky v mestskej časti Bratislava-Ružinov

B.

odporúča

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi
rokovať s investorom výstavby na ulici Mlynské Luhy (AD Real Invest) o znížení
navrhovanej stavby na úroveň 3 podlaží.
T: najbližšie MZ

Mgr. Ing. Dušan Pekár, v. r.
starosta

