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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, ktoré sa konalo dňa 22.septembra 2015 

 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Mgr. Martin Pener- zástupca starostu 

 

Overovatelia : Mgr. Martina Fondrková,  Mgr. Petra Palenčárová 

 

Návrhová komisia:               Bc. Radovan Bajer, Ing. Peter Hrapko, JUDr. Martin Vojtašovič 

 

Ospravedlnení: Dušan Pekár – starosta 

 

Neskôr prišli: PhDr. Patrik Guldan,  Ing. Anna Reinerová, JUDr. Daniela 

Šurinová  
 

Skôr odišli: JUDr. Daniela Šurinová , Ing. Peter Turlík  

 

Program: 

 

1.   Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

       - uznesenie č. 118/VIII/2015 

2. Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 

Predkladá: riaditeľ OR PZ Bratislava II (ústne) 

       - uznesenie č. 119/VIII/2015 
3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za obdobie  

       od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 

Predkladá: veliteľ OS MsP Bratislava – Ružinov (ústne) 

- uznesenie č. 120/VIII/2015 
4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2015 

Predkladá: riaditeľka DD 

- uznesenie č. 121/VIII/2015 
5.    Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015 

Predkladá: riaditeľka RDS 

       - uznesenie č. 122/VIII/2015 
6.    Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015 
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Predkladá: riaditeľka Knižnice Ružinov 

- uznesenie č. 123/VIII/2015 
7.   Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 

Predkladá: starosta 

        - uznesenie č. 124/VIII/2015 
8.    Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015 

Predkladá: starosta 

        - uznesenie č. 125/VIII/2015 
9.   Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady rodičov pri MŠ Exnárova 6 a do 

 RŠ pri MŠ Západná 2 z dôvodu vzniku samostatných materských škôl 

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 126/VIII/2015 
10. Návrh - Zriaďovacia listina Ružinovský domov seniorov 

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 127/VIII/2015 

11.  Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava – Ružinov  

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 128/VII/2015 
12.  Návrh na prerokovanie protestu prokurátora 

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 129/VIII/2015 
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015  

       z.....2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

- uznesenie č. 130/VIII/2015 
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015 z 

........2015, o  poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - 

Ružinov  

Predkladá: starosta 
- materiál stiahnutý z rokovania zastupiteľstva 

15. Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie 

nehnuteľnosti – pozemkov, na ktorých sa nachádza  „Areál hier Štrkovec“, predloženej 

Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

       Predkladá: prednosta 

       - uznesenie č. 131/VIII/2015 
16. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ 

parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 

49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, 

okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Predkladá: zástupca starostu Mgr. Pener 

- uznesenie č. 132/VIII/2015 
17.  Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C“  

 na pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m
2  

bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 v Bratislave, k.ú. Nivy, obec  

 Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníka bytu v bytovom dome  

 Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave. 
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Predkladá: zástupca starostu Mgr. Pener 

- uznesenie č. 133/VIII/2015 
18.  Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností -   Bočná ul. 47,  katastrálne územie  

 Trnávka: pozemkov registra „C“ - parc. č. 16959/8,   záhrady o výmere 203 m², - parc. č. 

16959/9,   zastavané plochy a nádvoria o výmere  138 m², - parc. č. 16959/19, zastavané plochy a 

nádvoria  o výmere 102 m², stavieb: - súpisného čísla   4293, na parcele 16959/9- súpisného čísla 

18081, na parcele 16959/19  do  vlastníctva: 1. Marián Mišík, trvale bytom Bočná 47,821 04 

Bratislava v podiele ½  a do bezpodielového spoluvlastníctva  Karol Mišík a Helena 

Mišíková, trvale bytom Bočná 47, 821 04 Bratislava v podiele ½ 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: prednosta 

       - uznesenie č. 134/VIII/2015 

19. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v lokalite        

Rádiovej  ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka - parc. č. 14491 –  záhrady o výmere 

152 m², - parc. č. 14492 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m² do vlastníctva: Ľuboš 

Chudý, bytom Meteorová 5, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a 

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.  

Predkladá: prednosta 

- uznesenie č. 135/VIII/2015 
20.  Oceňovanie občanov Ružinova pri príležitosti 25. výročia vzniku Ružinova 

       Predkladá: starosta 
       - materiál stiahnutý z rokovania zastupiteľstva 
21.  Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o 

nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a jeho mestských častí 

       Predkladá: starosta 

       - uznesenie č. 136/VIII/2015 
22.  Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hl.m.SR 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl.m.SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti. 
      Predkladá: starosta  

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 

23.  Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s. 

 Predkladá: prednosta 

        - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 

24.   Rozbor činnosti a hospodárenia organizácie Ružinovský športový klub za I. polrok 2015 

Predkladá: riaditeľ RŠK 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
25. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení RŠK 

 Predkladá: riaditeľ RŠK 

        - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
26.  Čerpanie rozpočtu RŠK 

 Predkladá: riaditeľ RŠK 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
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27. Plán riešenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici a Zimného štadióna Vladimíra  

       Dzurillu s prístavbou a hotela na Ružinovskej ulici. 

Predkladá: riaditeľ RŠK 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
28.  Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava 

Predkladá: riaditeľ RŠK 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015  
29.   Informácia o stave spoločnosti RPV-PS 

 Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 

30. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Ružinovskom domove seniorov 

 Predkladá: miestny kontrolór 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
31.  Informácia o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní 

 Predkladá: miestny kontrolór 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
32.  Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti   

       Bratislava – Ružinov 

Predkladá: prednosta 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
33.   Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

       Predkladá: prednosta 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
34.  Interpelácie 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 
35.  Rôzne 

       - tento bod bude prerokovaný na MZ dňa 06.10.2015 

 

 

18.00 hod. vystúpenie občanov 

 

 

Informatívne materiály: 

 

1.  Informácia o hospodárení spoločnosti CULTUS, a. s. a TVR a RE, s. r. o. za I. polrok 2015 

     Predkladajú: riaditeľka CULTUSu a. s. a konateľ TVR a RE, s. r.o. 

2.  Informácia o stave finančných tokov vo vzťahu MČ Bratislava-Ružinov voči RP VPS,a.s. 

     Predkladá: prednosta   

3.  Kontrolovanie finančnej disciplíny rozpočtových a príspevkových organizácií 

     Predkladá: prednosta 

4.  Informatívna správa o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov  zón mestskej  

     časti Bratislava - Ružinov 

     Predkladá: prednosta 

5.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015 

     Predkladá: miestny kontrolór 
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6.  Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2015 

     Predkladajú: riaditelia organizácií 

7.  Informácia o verejnom obstarávaní za I. polrok 2015 

     Predkladajú: riaditelia organizácií 

8.  Informatívna správa o činnosti MR 

     Predkladá: prednosta 
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PREPIS zvukového záznamu 

z  VIII. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 22.09. 2015  v 
zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

1. časť 

 

 

 

Bod č.1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prosím, vidím, že na monitore nevidím mená niektorých 

ktorých vidím tu v sále ...Podľa optického súčtu sme už uznášaniaschopní , ale niektorí 

z prítomných sa ešte neprezentovali Preto opätovne žiadam...Prezentovaných 14 

poslancov. Je nás nadpolovičná väčšina...Prajem vám všetkým dobrý deň. Poprosím 

zaujať miesta. Na poslednú chvíľu  prichádzajúci poprosím poslanci poprosím rovnako 

o prezentáciu. Prajem vám všetkým dobrý deň. Je 20. september ... 22. september 2015. 

Pán starosta Pekár ma poverilo viesť túto schôdzu zastupiteľstva. Vítam vás preto na 8. 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov. Vítam medzi 

nami staršieho komisára pána Milorada Bosioka, zástupca veliteľa okrskovej stanice 

Mestskej polície Bratislava – Ružinov. Dobrý deň. Rovnako aj riaditeľa odboru 

poriadkovej polície pána mjr. Mgr. Stanislava Hromádku. Aj vám - Dobrý deň. Do tejto 

chvíle sa nikto ospravedlnilo z neúčasti na rokovaní. Neskorší príchod oznámili len pán 

poslanec Guldan, pani poslankyňa Rainerová, pani poslankyňa Šurinová. O skorší 

odchod z rokovania požiadali pani poslankyňa Šurinová, pán poslanec Turlík. Úvodom 

pridám ešte jednu informáciu. A je to aj požiadavka, prosba na vás všetkých, ktorí dnes 

budete vystupovať s diskusnými príspevkami . Dnes robíme skúšobne automatizovaný 

záznam tohto zastupiteľstva. To znamená, že zvukový záznam bude počítačom 

prevedený do písomnej podoby. Preto vás všetkých prosím a žiadam, keď budete 

rozprávať na mikrofón, čakajte, kým mikrofón zasvieti,  lebo inak v tom zázname 

budete chýbať. Vopred ďakujem za ústretovosť. V tejto chvíli vás ešte raz poprosím o 

úvodnú prezentáciu. Prosím prezentujme sa. Prezentovaných 19 ... už 20. 20 

poslancov... poslancov. Konštatujem, že toto zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za 

overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť na základe návrhov z poslaneckých klubov 

pani Martinu Fondrkovú, pani poslankyňu Martinu Fondrkovú, pani Mgr. Petru 

Palenčárovú. Má prosím niekto iný doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ, nie 

dávam hlasovať za to, aby za overovateľov tejto zápisnice boli zvolení pani poslankyne 

Fondrková a Palenčárová. Prosím hlasujme. 

  

Hlasovanie: Za 18 poslancov, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja nehlasovali. Konštatujem, že 

za overovateľov zápisu boli zvolené pani poslankyne Fondrková a Palenčárová. 

Ďakujem. 

           hlasovanie č. 1. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

         - uznesenie č. 118/VIII/2015 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca 

Radovana Bajera a pána poslanca Petra Hrapku, pána poslanca Martina Vojtašoviča. 

Máte prosím niekto iný pozmeňujúci, doplňujúci návrh? Nie je tomu tak, prosím 

pripravme sa na hlasovanie. Dávam hlasovať, kto je za to, aby menovaní poslanci boli 

zvolení do návrhovej komisie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 18 poslancov, proti nikto, nikto sa nezdržal, dvaja nehlasovali. Konštatujem, že 

páni poslanci Bajer, Hrapko, Vojtašovič boli zvolení za členov návrhovej komisie.  

           hlasovanie č. 2. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

         - uznesenie č. 118/VIII/2015 

 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali tradičné 

vyhradené ...vyhradené miesto, zvolili predsedu a oznámili nám jeho meno. Prejdeme k 

návrhu programu. Dámy a páni, na základe stretnutia predsedov poslaneckých klubov 

pred týmto zastupiteľstvom, vzhľadom na veľký časový, obsahový aj časový rozsah 

tohto zastupiteľstva, dohodli sme sa na riešení, že dnes budeme rokovať do 18. hodiny. 

Bod, ktorý bude v tom čase prerokovaný dokončíme. Po 18. hodine bude nasledovať 

vystúpenie občanov a následne rokovanie zastupiteľstva prerušíme s novým návrhom 

termínu 6. októbra. Zatiaľ však ešte musím oznámiť niekoľko návrhov na zmenu 

programu. Prosím, sledujte spolu so mnou. Na stretnutí predsedov poslaneckých klubov 

sme naformulovali takýto... takýto návrh zmeny programu.  Doterajší bod číslo 7 - to je 

Rozbor RŠK, zaradiť ako bod číslo 24.  Doterajší bod číslo 16 - Stanovisko  k VZN 

hlavného  mesta o nájomných bytov zaradiť ako bod 21 - presunúť. Doplnenie nového 

bodu - Stanovisko k VZN hlavného mesta o dani z nehnuteľností  - zaradiť ako nový 

bod 22. Pôvodný bod číslo 18 - Dohoda o urovnaní  z BVS zaradiť ako bod 23. A 

pôvodný bod 28 Oceňovanie občanov zaradiť ako bod číslo 20. Viem, bolo to trošku 

náročné, pripravené sú samozrejme vytlačený kópie nového....nového programu. Toľko 

z mojej strany. Vidím prihláseného pána poslanca Drozda. Nech sa páči,  máš slovo pán 

poslanec  

 

p. Drozd: Ďakujem pekne, v poriadku tieto presuny sú možné, ale ja by som potreboval aj 

zdôvodnenie. Prečo tieto presuny robíme?  Tiež som sa pripravoval na tento ... na toto 

zastupiteľstvo v tej forme ako bola pozvánka. A.. a ja si myslím, že o RŠK by sme mali 

rozprávať aj na tomto, ale na všetkých ďalších zastupiteľstvách. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za pripomienku. Vidím, že je prihlásený pán 

poslanec Bajer za návrhovú komisiu. Tak len poprosím o oznámenie meno predsedu 

návrhovej komisiae a hneď  pokračujeme. Nech sa páči, máš slovo.  

 

Bajer: Ďakujem za slovo. Za predsedu návrhovej komisie sme si zvolili pána poslanca Hrabka.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než dám slovo prihlásenej pani poslankyni 

Šimončičovej, odpoviem na tento dotaz. Rozbor RŠK v bode 7, preto ho navrhujeme 

presunúť na to neskoršie miesto, aby vlastne všetky body týkajúce sa RŠK boli v 

jednom balíku. Aby to nebolo rozdelené na začiatok a koniec zastupiteľstva. Ďalej - 

pokiaľ ide o stanovisko k VZN-ku hlavného mesta o dani z nehnuteľnosti, tento návrh 

nám bol doručený pomerne neskoro, ak sa nemýlim nebol ani priestor, aby prešiel 

komisiami a požiadavka vlastne z grémia bola, aby ešte kluby mohli zaujať stanovisko, 

prípadne komisie k tomuto návrhu. A očakávame vlastne, že tento bod sa aj ocitne až 

vlastne v tom ďalšom dni,  v ďalšom dni rokovania. Pokiaľ ide o dohodu o urovnaní z 

BSK bola to bol požiadavka myslím pána poslanca Hrabku, tak isto požiadavka, aby 

tento bod ešte mohol byť prediskutovaný v rámci poslaneckého klubu. Pán poslanec ma 

môže upraviť,  ak sa... ak sa mýlim. Dobre toľko na vysvetlenie. Prihlásená pani 

poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči Katka, máš slovo. 

 

p. Šimončičová :  Neviem, svietim? Už môže hovoriť? Ďakujem pekne. / Kde to mám vidieť, 

že svietim?  Tuto, dolu?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Si v éteri pani poslankyňa. 

 

p. Šimončičová : Dobre, ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, možno preto že som prišla neskôr, 

že som nepočula a neviem, či to tu zaznelo - kde máme starostu?  Prečo to vediete vy, 

pán vicestarosta? ...A či príde... alebo nebude tu vôbec? Dnes? 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Či náhodou nepríde medzi nás, to neviem sľúbiť, ale poveril 

má vedením tejto... tejto schôdze zastupiteľstva z vážnych zdravotných dôvodov. 

Ďakujem všetkým. Dámy a páni, sú ešte nejaké ďalšie návrhy do... na zmenu programu? 

Opýtam sa do pléna. Je potrebné zopakovať tie zmeny, ktoré som návrh ? Alebo vieme, 

o čom by sme hlasovali. Mlčanie je súhlasom. Ďakujem vám pekne. V prípade, že nie sú 

žiadne návrhy do programu ... Aha. Už hej. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová:  Ďakujem pekne. Dobre som rozumela, pán vicestarosta, keď ste hovorili 

hovorili o bode 18, že pán poslanec Hrabko ... a spomenuli ste BSK? BVS ste chceli 

spomenúť. Hej?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Čo som povedal?  BSK? Ospravedlňujem sa. BVS-ka  

 

p. Šimončičová :Ak má byť ísť  BVS-ka ešte prediskutovaná do klubu, ja by som poprosila, 

keby prišla aj do našej komisie územného a strategické plánovanie,  životného prostredia 

a  dopravy. Týka sa to aj životného prostredia aj  dopravy. Aj to by som prosila. Dobre? 

Ďakujem.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Zástupcovia BVS-ky na komisiu? Áno?  

 

p. Šimončičová : Nie, celý ten bod prerokovať. My sme to nemali –ako- na komisii. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Rozumiem, ale najlepšie bude keď to vlastne cestou 

predsedu a tajomníkov komisií  



9 

 

 

p. Šimončičová : Predseda tu nie je. Ale už som o tom hovorila, že by sme to mali mať v našej 

komisii. Sa dotýka aj životného prostredia podľahli aj z dopravy sa týka. Dobre? Tak 

ďakujem. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Beriem na vedomie, ale diskutujeme o programe. Toto 

naozaj si viete v rámci komisie zariadiť. Dobre. Najprv by sme pristúpili k hlasovaniu o 

predostrených  zmenách programu. Následne budeme  hlasovať o programe ako celku . 

Prosím pripravme sa na hlasovanie. Najprv o zmenách. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 18, proti nikto, 1 sa zdržal, dvaja nehlasovali.  Konštatujem, že navrhované 

zmeny boli schválené.  

           hlasovanie č. 3. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 2 

         - uznesenie č. 118/VIII/2015 

 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Teraz by sme ešte pristúpili k hlasovaniu programe ako 

celku. Prosím pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Za 22 poslancov, nikto proti nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. 

Konštatujem, že návrh programu bol schválený.  

           hlasovanie č. 4 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

         - uznesenie č. 118/VIII/2015 

 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Pripomeniem, iba budeme rokovať do 18. hodiny potom 

bude nasledovať vystúpenia občanov.  Ďakujem. Poprosím ešte kolegov, kolegyne z 

organizačného rokovania, aby distribuovali ten nový upravený návrh programu, keďže 

už bol schválený, pre našu lepšiu orientáciu. 

 

 

Bod č.2 

Bezpečnostná situácia v Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 2 Bezpečnostná situácia v 
mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1. polrok roku 2015. Poprosím riaditeľa odboru 

poriadkovej polície pána majora Hromádku, aby predniesol správu o bezpečnostnej 

situácii mestskej časti za 1. polrok v roku 2015, nech sa páči, pán major. 

  
mjr. Hromádka : Dobrý deň, vážený pán 1. zástupca starostu, vážené pani poslankyne, páni 

poslanci. Dovoľte, aby som na základe poverenia riaditeľa Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Bratislave 2 predniesol správu k vyhodnoteniu bezpečnostnej 

situácie mestskej časti Ružinov za 6 mesiacov roka 2015. V rámci hodnotenia 
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bezpečnostnej situácie, na základe oficiálnych štatistík vedených policajným zborom, 

analýz trestnej činnosti, môžeme konštatovať, že za 1. polrok roka 2015 dosiahlo 

Okresné riaditeľstvo jedny z najlepších výsledkov. Ide hlavne o percento objasnenosti 

evidovaných trestných činov. Taktiež je viditeľný pokles nápadu trestnej činnosti až o 

293 trestných činov oproti roku 2014. Za hodnotené obdobie sa nevyskytli žiadne 

hromadné narušenia verejného poriadku. Všetky rozsiahlejšie bezpečnostné opatrenia, 

verejné kultúrne podujatia a verejné športové podujatia, ktoré sa konali na území 

mestskej časti Ružinov boli zo strany Okresného riaditeľstva Bratislava 2 potrebnými 

silami zvládnuté. Na teritóriu mestskej časti Ružinov pôsobia 3 základné útvary 

Policajného zboru. Sú to obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava – Ružinov, 

západ, so sídlom na Mojmírovej 20, obvodné oddelenie Bratislava – Ružinov, východ, 

na Sputnikovej a obvodné oddelenie Bratislava - Trnávka so sídlom na Vietnamskej. V 

rámci Okresného riaditeľstva pôsobia ešte obvodné oddelenie Policajného zboru 

Podunajské Biskupice a Vrakuňa. I na základe tohto, týchto štatistík za 1. polrok okres 

Bratislava 2 ako celok dosiahol - bolo nahlásených, evidovaných 1597 trestných činov, z 

toho bolo všetko... 664 trestných činov objasnených. Týmto je Okresné riaditeľstvo 

Bratislava 2 na nejakom pomyselnom 1. mieste v rámci Slovenskej republiky s 

najväčším nápadom trestnej činnosti. Čo sa týka obvodných oddelení, ktoré sú situované 

v mestskej časti, tak Mestská časť Ružinov ako celok má evidovaných 1 165 trestných 

činov z toho bolo 432 objasnených. Minulý rok to bolo 1 458, v roku 2013 - 1582. 

Percento objasnenosti je tento rok 37,08. Na základe toho môžeme povedať, že z roka na 

rok je tá objasnenosť lepšia a nápad trestnej činnosti sa postupne znižuje. Z násilnej 

kriminality, kde môžeme, kde vedieme trestné činy vrážd, lúpeží, únosov, násilí na 

verejných činiteľoch, vydieranie, hrubý nátlak, porušovanie domovej slobody a iné, bolo 

za celú mestskú časť evidovaných 53 trestných činov, z toho 32 objasnených. Percento 

objasnenosti je 60,37 %. Asi tie najznámejšie, resp. najviac sledované sú vraždy, lúpeže. 

V roku 2005 za 1. polrok sme mali evidovanú jednu vraždu, ktorá bola aj objasnená. Je 

to medializovaný prípad rozštvrtenia, resp. najskôr nálezu hlavy a neskôr celého tela, 

torza tela, pri cykloceste, kde tohto činu bol páchateľ vypátraný a obvinený. Minulý rok 

boli 2 vraždy. To na pôsobnosti Ružinov- východu, na Ostredkoch, na Meteorovej bola 

1 a ďalšia bola na ulici Krasinského. Celkové percento objasnenosti vrážd je teda 100 %. 

Čo sa týka lúpeží, lúpeže máme evidované celkovo v mestskej časti 10. Z toho 3 boli 

objasnené. Percento 33,33. Lúpežné prepadnutia sú taktiež, možeme do toho zahrnúť 

lúpežné prepadnutia bánk. Tie boli na území mestskej časti Ružinov 4, zatiaľ. Z toho 

boli 2 objasnené. V roku 2014 ich bolo 6, objasnené boli 2. Čo sa týka mravnostnej 

kriminality, kde evidujeme znásilnenia, sexuálne zneužívania, ohrozovania mravnosti, 

detskú pornografiu, kupliarstvo a podobne, bolo na mestskej časti evidovaných 9 

trestných činov, z toho 6 bolo objasnených. Percento je 66,66 objasnenosti. Minulý rok 

to bolo 5 trestných činov, 5 aj bolo objasnených. V roku 2013 3, 1 bola objasnená. 

Evidujeme 1 prípad znásilnenia a to na... v rámci Ružinov, obvodného oddelenia 

Ružinov – Západ. Zatiaľ je tento prípad neobjasnený. Majetková kriminalita, kde 

evidujeme krádeže, krádeže vlámaním, takúto trestnú činnosť bolo na mestskej časti 

zistených 641 trestných činov, z toho bolo objasnených 168 s percentom 26,20% 

percenta objasnenosti. Minulý rok to bolo 861, 237 objasnených, 791 a 188 objasných v 

roku 2013. V mestskej časti evidujeme dokopy 241 skutkov trestných činov. To je to 

pokles o 220 oproti roku 2013 a o 150 oproti roku 2013 a 220 oproti roku 2014. Z týchto 

najviac dominujú krádeže vecí z motorových vozidiel. Celkove to predstavuje nápad o 
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103 prípadov. Krádeže vecí z motorových vozidiel máme evidovaných 103, z toho je iba 

5 objasnených. Musíme si priznať, že táto majetková trestná činnosť sa asi najviac 

dotýka občanov a máme najväčšie problémy ju objasňovať. Celkovo bolo odcudzených 

74 motorových vozidiel. Je to nárast oproti minulému roku o 3 skutky, ale zas máme 

viacej objasnených. Bolo objasnených 8 prípadov, v roku 2014- 71 motorových vozidiel 

a 4 prípady boli objasnené. Osobitnú pozornosť venujeme krádežiam vlámaním do 

bytov. V sledovanom období bol nápad 8 prípadov s 3 objasnenými. V roku 2014 to 

bolo 7 prípadov s 1 objasneným. Ekonomická trestná činnosť, kde zahŕňame podvody, 

sprenevery, úžery, falšovanie, pytliactvo a podobné, evidujeme 246 prípadov a 

objasnených bolo 81. V roku 2014  - 275, objasnených 88. V tejto oblasti latentnej 

kriminalite sme zaznamenali pokles v trestných vecí, skutky sú pritom väčšinou 

prípadov oznamované z obchodných reťazcov, na teritóriu Trnávky, zo sídla bánk, ako 

je VÚB na Mlynských nivách alebo Národná banka Slovenska so sídlom na 

Tomášikovej ulici. Zvýšenú pozornosť venujeme rôznym druhom podvodov, hlavne na 

senioroch, kde páchatelia používajú rôznu legendu - podvodným konaním, napr. legenda 

vnuka, elektrikára, plynára, smetiara. V tejto oblasti sa úzko spolupracuje s odbormi 

kriminálnej polície a ich súčasti štruktúr Policajného zboru s Krajským riaditeľstvom, 

Národnou kriminálnou agentúrou a s odborom komunikácie a prevencie Krajského 

riaditeľstva na rôznych preventívnych akciách. Medzi najčastejšie trestné činy v tejto 

sekcii ekonomickej kriminality patrí aj neoprávnené vyrobenie, používanie 

elektronického platobného prostriedku, teda krádeže platobných kariet, ktoré sú 

následne páchateľmi zneužívané. Počas roka 2001 sme formou vlastných 

bezpečnostných opatrení aj v spolupráci s mestskou políciou Ružinov zabezpečovali 

verejný poriadok hlavne na verejných kultúrnych podujatiach, ako boli koncerty na 

Zlatých pieskoch, pred Euroveou a v areáli zdravia na Štrkovci, taktiež verejných 

športových podujatiach ako bol ČSOB City maratón, Majstrovstvá Európy juniorov v 

stolnom tenise, rôzne vodácke súťaže na Zlatých pieskoch. Každoročne zabezpečujeme 

verejný poriadok v súvislosti s konaním verejných zhromaždení a pochodom pri 

príležitosti vzniku Slovenskej republiky na Martinskom cintoríne, rôzne protesty 

odborových organizácií a pod. Čo sa týka konkrétnych obvodných oddelení, obvodné 

oddelenie Ružinov na základe vykonaných analýz možno konštatovať, že k spáchaniu 

trestnej činnosti dochádza v celom tomto služobnom obvode, ktorý je ohraničený 

Bajkalskou, Trnavskou a železnicou, ktorá vedie do Vrakune, potom Slovnaftskou 

cestou. Najčastejšie dochádza k trestným činom na Komárnickej, Herlianskej a Mierovej 

ulici. Zvýšená koncentrácia neprispôsobivých občanov, drogová kriminalita, trestná 

činnosť je zaznamenaná hlavne na tejto Slovanskej ulici. Celkovo možno konštatovať, 

že bezpečnostná problematika v tomto bode je stabilizovaná. Prevažne ide o zastavané 

sídliskové lokality, kde dochádza najčastejšie ku krádežiam motorových vozidiel, 

vlámania do objektov a bytov. Problematika obchodných reťazcov v tejto časti nie je až 

tak výrazná ako v ostatných. Obvodné oddelenie Bratislava-Ružinov, ktoré je situované 

od Bajkalskej ulici smerom na Karadžičovú, prístav Slovnaftská ulica, Dunaj. Po 

prehodnotení počtu napadnutých trestných činov uvádzame, že najčastejšie dochádza k 

uličnej trestnej činnosti na Záhradníckej, Jelačičovej, Budovateľskej, Svätoplukovej, na 

autobusovej stanici Mlynské nivy, Miletičova, Ružová dolina, Trenčianska, potom 

obchodných domoch Eurovea a Central. Prítomnosť množstva nových polyfunkčných 

domov, firiem, štátnych orgánov, verejného stanoviska v týchto nákupných centier, 

autobusovej stanice sa odráža v štruktúre trestnej činnosti, v ktorej je najpočetnejšie 
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zastúpená hlavne trestná činnosť na úseku motorových vozidiel, krádeže, vlámaním do 

objektov a ekonomická trestná činnosť. Dôvodom tohto vysokého nápadu sú okrem 

iných faktorov aj veľké parkovacie plochy s množstvom dochádzajúcich motorových 

vozidiel každý pracovný deň k firmám do zamestnania, verejne prístupné miesta s 

veľkým pohybom osôb ako je autobusová stanica a trhovisko. Uličnú trestnú činnosť 

negatívne ovplyvňujú aj demografické podmienky, zloženia obyvateľstva, spomínané 

sídla firiem, blízkosť centra hlavného mesta, aj skutočnosť, že toto túto časť a mestskej 

časti spájajú hlavné cestné ťahy s inými okresmi Bratislava 1, Bratislava 3 a 5. Obvodné 

oddelenie Bratislava Trnávka, v obvodnom oddelení, ako všetci viete, je ituovaný 

najväčší nákupno zábavný komplex na Slovensku pravdepodobne - Avion, Ikea a teraz 

dostavaný Pharos, taktiež, Shopping Palace, Zlaté piesky, Hornbach, Kika, BAUMAX, 

Bauhaus a ešte neviem aké všetky. Budujú sa ďalšie polyfunkčné objekty Decathlon, 

ktorý je otvorený. Čoskoro, otvára sa nová predajňa Skonta. Taktiež dochádza k 

masívnej výstavbe skladov polyfunkčných sídiel na Pestovateľskej a ulici Mokráň 

Záhon. Táto stavebná činnosť má za následok každoročné zvyšovanie počtu 

obyvateľstva, hlavne migráciu návštevníkov, pracovníkov na daných stavba, nakoľko sú 

ubytovaní na ubytovacích zariadeniach na Trnávke, ako je Hotel, plus na Bulharskej 

ForOne, na Beckovskej, komplex na Ivanskej 15 až 23 Stredné odborné učilište a na 

Galvaniho 10. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na nízkoprahové ubytovanie, 

ubytovňu Depaul , na Ivánskej ceste, pri letisku, kde hlavne v zimnom období je denne 

ubytovaných okolo 300 ľudí bez domova, a taktiež ďalšia obdobná ubytovňa Domov pre 

každého na Mokráň Záhon. Taktiež na teritoriu tohto oddelenia je auto kemp Zlaté 

piesky, kde je v lete ubytovaných hlavne zahraničných cestujúcich, nakoľko je tento 

kemp jeden z mála na Slovensku, ktorý je v sieti autocampingov. Dôvodom najvyššieho 

nápadu v tejto časti je vysoká anonymita, veľká fluktuácia osôb, veľké parkovacie 

plochy, pohyb kriminálne závadových osôb. Uličnú trestnú činnosť negatívne 

ovplyvňujú aj demografické podmienky, taktiež prítomnosť letiska Milana Rastislava 

Štefánika, hranice s okresom Bratislava 3 a s okresom Senec a diaľnicou D1. Čo sa týka 

priestupkov na mestskej časti v rámci Mestskej časti Ružinov bolo za prvých 6 mesiacov 

napadnutých spolu 1488 priestupkov, čo je o 43 viac ako minulý rok. Objasnených bolo 

1387 proti 1 298 z minulého roka. Ide hlavne o majetkovú trestnú činnosť, teda podľa 

paragrafu priestupky proti majetku 1200, proti občianskemu spolunažívaniu 138. Čo sa 

týka dopravno-bezpečnostnej situácie, môžeme konštatovať, že za 1. polrok sa na území 

Bratislava okres Bratislava 2 stali 3 dopravné nehody so smrteľným následkom, 2 sa 

stali priamo v Mestskej časti Ružinov a to 16.2. na Prievozskej ulici, kde zahynul mladý 

muž pri benzínovom čerpadle Slovnaft a 11.5. na Gagarinovej ulici, kde vodička 

nedodržala správnu jazdu v jazdných pruhoch. Ďalšia bola na ulici Svornosti, kde došlo 

k usmrteniu mladej vodičke motocykla. Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol v 

Bratislave 2 zistený 9 krát pri dopravnej nehode. Najčastejšou príčinou vzniku 

dopravných nehôd bolo porušenie základných povinností - rýchlosť jazdy, jazda cez 

križovatku, vzdialenosť medzi vozidlami, otáčanie a cúvanie. Celkovo bolo na teritóriu 

Bratislavy 254 dopravných nehôd, z toho bolo 58 dopravných nehôd s následkom na 

živote alebo zdraví. Materiálna škoda bola 683.190 EUR. Najnehodovejšie úseky a ulice 

sú Gagarinova ulica, Ružinovská s 12 dopravnými nehodami, Prievozská a Galványho. 

Pani poslankyne vážení poslanci, ďakujem za pozornosť. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pánovi majorovi Hromádkovi za tú správu.  

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásený pán poslanec Drozd, nech sa páči. Ešte 

prosím zotrvajte, keby nejaké dotazy. 

 

p. Drozd:  Ďakujem, pán major. Ďakujem za tie optimistické slová aj v tej objasnenosti tých 

trestných činov. Ja viem, že možno pre médiá a tie bulvárne časopisy sú zaujímavé 

vraždy a tieto násilné činnosti, ale mňa a verím tomu, že aj ostatných poslancov a 

občanov Ružinova zaujíma najviac, ako sa rieši trestný čin straty alebo krádeže vyše 

350.000 EUR, ktoré zmizli z RŠK. Táto téma, hovorili ste tu o bankových lúpežiach a 

toto je skoro jak banková lúpež, keď niekto ukradne 350.000 EUR z pokladnice 

Ružinovského športového klubu, to není maličkosť. Chcem sa spýtať, ako sa 

pokročilo. Ja viem, že určité detaily nemôžte rozprávať, ale povedzte nám, ako 

odhadujete, kedy by sme sa mohli dozvedieť nejaké rezultáty a hlavne, či je vinník 

obvinený alebo v akom štádiu je? Ak môžte povedať, toto trestné stíhanie. Ďakujem. 

 

mjr. Hromádka :  Na túto otázku vám momentálne neviem absolútne odpovedať, nakoľko spis 

má pridelený konkrétny vyšetrovateľ. Z mojej pozície ani nie som oprávnený,  aby som 

sa oboznamoval s výsledkami. Ale pokiaľ máte chuť alebo chcete vedieť, tak treba sa 

obrátiť na okresné riaditeľstvo v zmysle zákona o informáciách a podľa toho Vám 

odpovieme. Určite. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:Ďakujem, s faktickou je ešte prihlásený pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Iba povedzme faktickou, keby ste konkretizovali konkrétnu adresu. To je Osvetová 

4? Dobre, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Do diskusie nie je nikto prihlásený? Ďakujem Vám pekne 

pán major. No - last minute - predsa pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. My túto správu nemôžeme dostať písomne? Ktorú sme 

teraz počúvali? Lebo ja som si síce robila poznámky ale všetko som si nezapamätala. 

Alebo to bude v tej zápisnici, ktorá bude doslovným prepisom toho všetkého, čo tu dnes 

odznelo? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No, záznam z tohoto vystúpenia bude. 

 

p. Šimončičová : Čiže dostaneme to potom v tej zápisnici, ktorá bude podrobným, úplným a 

presným prepisom toho, čo tu dnes odzneje? Áno? Čiže nemôžeme dostať aj tú správu? 

 

mjr. Hromádka : Ja som mal predkladať ústne. Keby to bolo písomne, nie problém, ale 

myslím, že to nič nie nejaké tajné. 

 

p. Šimončičová: To ja hneď zabudnem, čo ste povedali. Prepáčte pán Hromádka.  Ja si to 

nezapamätám, čo ste povedali. Som si len zopár poznámok, nepamätám si všetko, čo ste 

povedali. A určite by to bolo vhodné, keby som to mala aj na papieri. Tak poprosím, 

môžme to dostať potom dodatočne? 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Nabudúce to vieme určite vyriešiť, ale tento bod mal byť 

prednesený ústne. Ani neočakávam, že pán major tam má odslova doslova. Z rejme čítal 

iba z nejakých kusých poznámok. Takže v tejto chvíli poskytnúť písomne asi nevieme. 

 

p. Šimončičová: Dobre, takže počkáme si na prepis záznamu. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, 

preto poprosím návrhovú komisiu návrhu. / návrhovú komisiu ... Pardón, nerád ruším 

návrhovú komisiu/ Poprosíme návrh uznesenia. 

 

p. Hrapko: K predloženému neboli dané žiadne pozmeňujúce návrhy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ale čo som pozeral cez plece organizačnému pred chvíľou, 

tuším tam máme nejaký návrh a síce - iba berieme na vedomie ale predsa, kuknite 

prosím na to. 

 

p. Hrapko: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov po prerokovaní berie na 

vedomie ústnu informáciu o bezpečnostnej situácii mestskej časti Bratislava - Ružinov 

za 1. polrok 2015. Ospravedlňujem sa. Dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké pripomienky k tomuto 

návrhu uznesenia? Nie sú, prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme.  

 

Hlasovanie:  Za 21, nikto proti, nikto sa nezdržal, žiaden nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol prijatý. Ďakujem vám. Ďakujem ešte raz pánovi mjr. Hromádkovi. 

           hlasovanie č. 5. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

         - uznesenie č. 119/VIII/2015 

 

 

 

 

Bod č. 3 

Správa o výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava - Ružinov za 

obdobie od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 3 - Správa o výsledkoch práce a 

činnosti okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava Ružinov za obdobie od 1. januára 

do 30. júna 2015. Poprosím zástupcu veliteľa okrskovej stanice, staršieho komisára pána 

Bosioka, aby uviedol materiál. Nech sa páči. 

 

p. Bosiok: Dobrý deň prajem. Vážený pán zástupca starostu, vážené pani poslankyne, vážení 

páni poslanci. Čo sa týka činnosti, v Správe o činnosť okrskovej stanice  Mestskej 

polície Bratislava - Ružinov ja vám uvediem iba krátkosti. Tieto... celý komplexný 

materiál dostanete potom v tej ročnej správe, kde budú všetky uvedené konkrétne čísla, 

čo všetko sme riešili. Lebo my máme trošku inač vedený ten počítačový systém a tam je 

to rozškatuľkované na niekoľko desiatok položiek. Ale iba tak ...tak v krátkosti vám 
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uvediem, že Mestská polícia Bratislava - Ružinov zastrešuje všetky ... všetky tie mestské 

časti - Vrakuňu, Podunajské Biskupice, Ružinov. V týchto mestských častiach riešila 

celkovo 10 269 udalostí, z toho 8 254  v mestskej časti Bratislava - Ružinov. Mestská 

časť Bratislava - Ružinov, čo sa týka priestupkovosti, je najviac zaťažená z týchto troch 

mestských častí, čo sa odvíja od toho, že má ďaleko väčšie územie a ďaleko viac 

obyvateľov. Samotné... samotne by som chcel vyzdvihnúť iba jednu vec, že mestská 

polícia v bratislavskom Ružinove od začiatku roka sa ... sa jej nepodarí napĺňať , alebo 

respektíve vedeniu mestskej polície sa nepodarí napĺňať stavy . Máme 40 zamestnancov,  

respektíve 40 príslušníkov mestskej polície. Keď sa podarí doplniť nejakého nového, tak 

nejaký ďalší nám odíde.  Teraz mi avizovali ďalší 2 že odchádzajú, takže  nás  bude 

necelých 38. Ale to nemení na tom, že čo sa týka práce a činnosti mestskej polície 

všetky úlohy zodpovedne si plní tak ako má. Podieľa sa, tak ako kolega hovoril  na 

všetkých významných  kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivitách 

mestskej časti. Tak isto dávame ďaleko viacej ľudí  na výpomoc do Starého mesta, 

pokiaľ tam prichádza k nejakým mítingom  a podobným záležitostiam, čo všetko 

zaťažuje našich príslušníkov. Nakoľko finančné prostriedky nám neumožňujú isť do 

nadčasov, všetko čerpáme z fondu pracovného času. A tým pádom keď sa niekde 

navýšia väčšie počty policajtov na zabezpečenia akcií, tak tým pádom buď deň predtým, 

alebo niekoľko dní pred tým alebo pár dní po tom výrazne chýbajú. Takisto sa do 

dnešného dňa nepodarilo naplniť respektíve obsadiť funkciu veliteľa okrskovej stanice. 

Prebehlo viacej výberových konaní, bolo viacej uchádzačov, nevyhovel ani jeden. Takže 

momentálne sú tie výberové konanie pozastavené. A či bude nejaký veliteľ do konca 

roka, alebo nebude, to ja vám povedať neviem. To, čo nás najviac zaťažuje alebo to, čo 

nás najviac trápi, tak to je neustále riešenie dopravy mestskej časti, lebo zo 100 

oznamov je 95 na to, že niekde zle parkuje vozidlo. Čiže najväčší problém riešenia 

Mestskej polície v mestskej časti Ružinov je, čo sa týka dopravy. Je to tak... je to zle, 

nesprávne parkovanie, je to parkovanie na verejnej zeleni, parkovanie v križovatkách a 

podobne. Takže to je najväčší problém, ktorý je.  Ďalší problém taký je , ale ten je, dá sa 

povedať celoročný aj niekoľkoročný, to sú bezdomovci a iné neprispôsobivé ... 

neprispôsobivé osoby. Ako viete, tak tento problém je spoločenský problém. Ťažko ho 

riešiť. Tieto... tieto osoby, oni vlastne nemajú vzťah k ničomu. Im  to je jedno či oni 

zašpinia niečo, nezašpinia niečo. Oni jednoducho si žijú si svoj život. A  to, jak  už 

povedal kolega, máme tu najviac tých bezprahových ubytovní a týchto zariadení, ktoré 

sa starajú o týchto ľudí. Takže to všetko sa odráža  na verejnom... na verejnom poriadku.  

Čo by som ešte také ...To by  bolo aj všetko . Nemám vám viac čo povedať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. 

 

 

p. Bosiok: Keď máte nejaké , prípadne, zodpoviem vám radšej. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Bol som predbehnutý. To som mal povedať ja,  že otváram 

diskusiu. /Nič sa nestalo ... /  Nech sa páči, dámy a páni, otváram diskusiu. Prvý 

prihlásený pán... pán poslanec Hrapko. Nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Chcel by som sa opýtať, v predchádzajúcich rokoch  sme niekoľko 

rokov bojovali o to, aby boli v jednotlivých častiach Ružinova okrskári. Ako to vyzerá 
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dneska? Či sú, či tam ešte existujú a prípade kde? To je jedna otázka. Druhá otázka, to, 

čo ste hovorili ma teda vôbec nepotešilo, pretože to znamená, že to nie je moc dobrý 

stav. Akým spôsobom vám môžeme my pomôcť, ako miestne zastupiteľstvo Ružinov? 

Alebo nejakým... či apelovať na mesto? Alebo - ja neviem , čo si to... čo si vymyslite? 

Ako by sme my mohli pomôcť? Ďakujem.  

 

p. Bosiok: Môžem odpovedať?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Áno, nech sa páči, môžete. 

 

p. Bosiok : No to, čo sa týka obsadenosti, to je to, že všetko súvisí ...všetko súvisí  všetko 

financiami, ktoré mesto má, v akej je mesto finančnej kondícii. Jednoducho o prácu 

mestského policajta v dnešnej dobe nie je nejaký veľký záujem. Keď má niekto zarobiť 

440 EUR a má robiť soboty, nedele, denné, nočné a má jednoducho jak byť..teda je 

verejnosti na očiach, je pranierovaný, jedno s druhým, tak tí mladí ľudia o to nemajú 

záujem. Jednoducho , nedarí sa to vedeniu mestskej polície. Ako som povedal mladí 

ľudia nemajú záujem, starí ľudia nám odchádzajú do dôchodku. Lebo u nás neexistuje 

nejaký sociálny systém ako má policajný zbor. Že by bola nejaká forma toho 

výsluhového dôchodku, a po nejakých odslúžených rokoch by mohli ísť ako do toho 

výsluhového dôchodku. U nás niečo také neexistuje. A nám populácia mestských 

policajtov stárne a mladí nám nepribúdajú. Takže potom jednoducho ...vám to rapídne 

ubúda.  A ako som už povedal, za tie finančné prostriedky, ktoré dostávajú nejde ... nie 

je ... nie je to pre mladých ľudí dneska zaujímavá práca. A tak isto, čo sa týka okrskárov, 

máte troch okrskárov, jedného o na Štrkovci , jedného  na Trnávke a jedného v 500 

bytoch ...čo by sa ...Momentálny stav na stanici jednoducho nedovoľuje, aby sa vytvorili 

ďalší okrskári ako to bolo na začiatku. To je jedna vec. 2. vec - o tú prácu okrskára  

dneska nemá nikto záujem. Nechce to robiť. Lebo to je samostatné tvorivá činnosť a 

väčšinou je to tá pochôdzková činnosť. Čiže to nie je nejaké vyvážanie vozidlom 

služobným. Čiže ani o toto nemajú záujem. A niekoho tam zbytočne natlačiť, viete, 

nasilu a on potom aj tak bude vám robiť naprieky nebude robiť to, čo budete ...čo od 

neho budete požadovať a bude -jak  sa povie - bude sa zašívať, a máte stým len 

problémy, tak to je zbytočné takého človeka do nejakej funkciu obsadzovať. Takže ani o 

túto pozíciu nie je záujem. Tak isto neni záujem ani vo Vrakuni ani v Biskupiciach. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Do diskusie prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

 

Ďakujem. Do diskusie prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem za slovo pán vicestarosta . Ja by som si dovolil spýtať sa pána zástupcu 

veliteľa, či eviduje situáciu no Ostredkoch ohľadne bezdomovcov a sociálnych živlov, 

ktorí sa tam v poslednej dobe začali opäť premnožovať. Po čase. Ja som to aj navrhoval 

na poslednom zastupiteľstve, ako vytvorenie pracovnej skupiny , spolu aj so zástupcom 

mestskej polície aby sa tieto problematické... problematické lokality prešetrili. Tá 

situácia je tam už naozaj neúnosná. Sú tam 3,4 také lokality v parku v tých polkruhoch, 

respektíve pri bývalej fontáne, pri Kozmose, kde každý deň  sú v ubytovni, buď od 

letiska, alebo z Vrakune, presídlení tí bezdomovci ráno, celý deň tam  vlastne oni sa 

vlastne potulujú po sídlisku, zavadzajú na lavičkách, robia tam bordel a čakajú kým zase 
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večer otvoria tú ubytovňu aby sa mohli vrátiť. Či mestská polícia to eviduje, čí tam robí 

nejaké námatkové kontroly? Lebo zatiaľ som ich tam nevidel, priznám sa. A ak nie, či sa 

to môže zaradiť do plánu operatívnej činnosti tak, aby sa tam z času na čas prešiel 

mestský policajt a aspoň - keď nie ich vyhnal, lebo na to právomoci nie sú  - aspoň aby 

im taktne  naznačil, alebo ich legitimoval a požadoval aby sa niekde presunuli niekde 

mimo dosah ľudí. Ďakujem. 

 

p. Bosiok : Tak, my sa snažíme, lebo aj tak s tými  aj tak nič iné urobiť neviete . Čiže my sa 

snažíme, keď tam tá hliadka príde na miesto, aby si tam oni   takpovediac upratali ten 

neporiadok po sebe a to miesto opustili. Ale tak isto my ich  nasilu z toho miesta 

nemôžme tlačiť. Oni sú jak občania, majú právo slovom slobodného pohybu, takže 

nemôžete ich nejakým výrazným spôsobom nútiť. Evidujeme tieto veci, ale jako som už 

na začiatku povedal, my mesačne máme cez linku 159 a oznamy od občanov máme 

okolo 500 podnetov. Čiže my to evidujeme. My evidujeme podnety na všetko. Ale 

hovorím, drvivá väčšina z týchto podnetov je na to, že niekde zle parkuje vozidlo. A ako 

... ako tie podnety po sebe prichádzajú, takto sa... takto sa po sebe vybavujú. Tam je 

jedine prednosť v tom, keď občan nahlási, že nejaký občan, tam leží  v bezvedomí alebo 

je tam krv alebo niečo podobné. Vtedy sa všetko padá a ide sa na to miesto. Ale , 

hovorím, mne je už, ako keby v poslednej dobe občania, už takpovediac, že... že 

rezignovali na..  na tých bezdomovcov. Oni radšej ... oni sa  starajú o to, že jak ich sused 

zle parkuje s osobným autom, aby si cez mestskú políciu vyrovnali jeho konflikty 

susedské. Tak to ho zaujíma v prvom rade. Ale nejaký bezdomovec ho nezaujíma. A na 

margo toho všetkého, hovorím tých oznamov  je toľko, že nám tie motohliadky 

nestíhajú. My už nemáme ani pomaly pochôdzkový systém. Jednoducho musíme sa 

venovať týmto občanom. Čiže také nejaké že - pravidelné kontroly - alebo pravidelne 

niečo my už ani nepoznáme. Lebo od rána, od šiestej, akonáhle sa rozvidnie, ľudia sa 

zobudia oznamujú. To ,  ja vám doporučujem, prídite, sadnite si k nám na operačné, a to 

keď ráno o šiestej dvihnete telefón a to ten povestný občan, že - povie, že: "chcel by som 

nahlásiť",  tak to už viete  že to je niečo na  suseda alebo niečo. Že potrebuje si vyrovnať 

tak komplex. Takže to ... my sa týmto viac zaťažujeme jak nejakými bezdomovcami. 

Samozrejme, my  by sme radšej robili tú, jak sa povie - preventívnu činnosť. Že aby sme 

mali tých pochôdzkárov. Ja som za. Ja by som rád bol, keby nás tam bolo 70. Môže 

každá mať tá ... tá lokalita môže mať svojho jak sa povie policajta, a budeme mať aj 

cyklo hliadky, budeme mať aj motohliadky, pešie hliadky, budeme mať všetko. Ale 

momentálne, keď máte na stanici 29 ľudí  do výkonu, a potrebujete zabezpečiť ten celý 

mesačne pracovný fond, týždenný pracovný fond - a to sú ešte nárazové akcie - keď sa 

chodí do mesta, kde musí  dať viacej ľudí, tak jednoducho tých policajtov vám do toho 

mesto, do toho Ružinova vám už nevystane. A máte tých pár policajtov, jak teraz cez 

leto, napr. dnes ledva boli dve motohliadky  na deň a  v noci, lebo potrebovali sme 

uprednostniť nejaké dovolenky, aby si čerpali, lebo zo Zákonníka práce si musia 

zamestnanci čerpať, takže potom vám ešte idú nejakí na ... na maródku, sa vám hodia, 

aby s vami vybabrali . Tak vám ostanú traja policajti na deň . A s tým veľa toho 

nenarobíte .  Jednoducho toto nás ... toto všetko nás ubíja. Ja hovorím, keby sme mali  

policajtov, tak ďaleko lepšie výsledky .... Tak, výsledky nemáme zlé, ale ďaleko viacej 

sa môžeme tej venovať problematike aj tých občanov, ktorých trápia trebárs 

bezdomovci, ktorých trápi čistota, poriadok, a tieto podobné záležitosti. Ale keď ...keď 

vám to jednoducho nevychádza  - ja sa nechcem vyhovárať, my tie výsledky máme, aj 
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pri všetkej mizérii , len proste vám to nevychádza ... .nevychádza vám to . A musíte 

riešiť tie podnety od občanov. A  hovorím, ich je mesačne okolo 500. Uvidíte, keď bude 

výročná ....keď bude správa za celý rok, jaké tam budú neskutočné čísla.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. S faktickou ešte pán poslanec Patoprstý.    

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Ako, ja tomu rozumiem rozhodujem. A cením si veľmi vašu prácu 

viem, že ten personálny fond tam máte značne obmedzený  a nie to vo vašich kapacitách 

to stíhať. Ale  možno potom je otázka aj na mestskú časť, alebo celkovo na plénum, 

možno aj na štátnu políciu, že teda, čo s tým ďalej? Lebo jedna vec, že riešite zlé 

parkovania, alebo parkovanie na trávnikoch , alebo nejaké susedské spory, ako ste to 

povedali, ale toto naozaj ide o to, že park na Ostredkoch  je hojne využívaný  

mamičkami, dôchodcami. Tie lavičky tam sú každý deň veľmi frekventované, a aby si 

ľudia nemali kam sadnúť, lebo opodiaľ sedia bezdomovci, ktorí tam pijú čučo , alebo si 

tam rozťahujú matrace, alebo si tam donesú 12 igelitiek  okolo od seba, tak to nerieši ten 

problém, že vy  nemáte tie personálne kapacity . Čiže toto je vec, ktorú naozaj treba 

riešiť. A ja vás ubezpečujem, že ľudia na to  nerezignovali. A ani ja nemienim na toto 

rezignovať. Ďakujem.  

 

p. Bosiok : Ja vás chápem , ale ja vám iba hovorím to, čo je. Ja som tiež iba zamestnanec. Ja 

nevytváram tie zamestnanecké pozície. A keďže už vidíte sami, že už je problém 

obsadiť aj funkciu veliteľa oddelenia. Od... od februára je problém obsadiť tú funkciu,  

nedá sa to, tá funkciu obsadiť, tak aspoň vidíte, aký záujem o tú prácu. Asi .... Nie je 

veľký. Asi tí ľudia nechcú ísť do toho. Neviem, že čím to je. Ja nechcem zasahovať do 

politiky, ale neviem čím to je.  Niekde... niekde teda tá chyba bude. Buď u občanov, u 

nás .... Niekde tá chyba bude . Ale hovorím vám, už keď už sa nevie obsadiť funkcia 

veliteľa, potom sa nečudujte, že tam nejaký policajt alebo nejaký ten... ten mladý občan, 

čo je bez práce, nemá záujem túto prácu robiť. My sa budeme snažiť, samozrejme tak 

ako sme tam mali toho okrskára, ten tiež odišiel zo Štrkovca lebo si našiel lepšiu robotu. 

Či z Ostredkov, pardon. Takže... takže to je celé o tom. Viete, ja vám hovorím, 

garantujem, keď budeme mať ľudí, tak tých policajtov tam pocítite. Ale momentálne je 

taký stav .... No, teraz už dúfam, že to bude lepšie, lebo je po dovolenkách, máme 

nejakých dlhodobo maródov.... a jedno s druhým, takže niečo sa nám to vráti , tak že by 

tých policajtov mohlo byť viacej  v uliciach. A zasa to závisí od toho, jaké budú akcie 

trebárs Starom meste, lebo na tom všetkom sa podieľa celé mesto v rámci mestskej 

polície. Čiže keď je v meste nejaký míting, nejaká  demonštrácia, veď viete dobre že idú 

voľby, jedno s druhým ,  budú možno nejaké ... "Gorily"  Niečo s tým. Obdobné.   No, 

idú voľby.  Žiaľbohu!  Ja vám to hovorím tak jak to je! A to stačí , keď ste teraz 

sledovali posledné dni, tam si jedna strana  zvolá zhromaždenie Za/oproti migrantom a 

my tam dávame 50 policajtov, z toho 14 plus ja - 15   bolo z Ružinova. Takže, to sú 

čísla, ktoré vás nepustia. Nehovorím o tom, koľko tam mal policajný zbor. A toto keď 

vám urobí niekto každý víkend, a  budete musieť zabezpečovať v meste, v  spolupráci 

policajným zborom.  Tak potom tých policajtoch, pokiaľ nebudú nadčasy, jednoducho 

nebudete mať. Ale hovorím, to je .... je to. Ja vám iba hovorím aký je stav momentálne v 

Ružinove. Taký, aký je na meste,  to ja neviem, to ja nevidím. Ale... ako hovorím vám, 

také isté problémy jak máme my, tak má určite aj každá iná mestská polícia v Bratislave.   
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, než dám slovo ďalšiemu prihlásenému, ja tiež 

veľmi krátko do tejto diskusie... jednou poznámkou. Pred niekoľkými rokmi, keď som 

zháňal podklady k práci mestskej polície, naďabil som na jednu českú štúdiu, ktorá 

hovorí, že optimálny počet mestských policajtov na počet obyvateľstva je 1 mestský 

policajt na 1000 obyvateľov.  Iste, jedna štúdia dospeje k takým záverom, iná k onakým, 

ale ak by sme sa odrazili od tohoto.... od tohoto čísla, od tohoto údaju, uvážime, že 

Ružinov má vyše 70 000 rezidentov, plus ďalší, ktorí sú tu na podnájmoch atď.,  tak len 

samotný Ružinov by potreboval - a už to číslo zaznelo z úst pána zástupcu vyše 70 

mestských policajtov. A to ešte nerátame mestské časti Vrakuňu a Biskupice, ktoré majú 

v revíre. Len pre dokreslenie. Prihlásený pán poslanec Bajer. Nech sa páči. 

 

p. Bajer: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať z takého iného súdka pána 

zastupujúceho riaditeľa. Aký majú .... tá spätná väzba, že vám tí okrskári ...tí 

pochôdzkári a vás informujú o tom, aký je vzťah občan Ružinova versus mestský 

policajt? Pretože som dostal nejaké indície o tom, že v podstate... nehovorím - všetci 

občania Ružinova, ...ale , že nemajú vzťah k mestským policajtom a berú ich akou  ... 

proste ... nejakú súčasť niečoho, čo ich otravuje, strpčuje život. Či to nebude aj tým, 

proste, že vám ľudia odchádzajú a nechcú to robiť, že tam sa stratila nejaká úcta potom 

mestskému policajtovi. Lebo bol som aj svedkom toho, keď týchto okrskárov hlavne títo 

psíčkari ... nehovorím konkrétne, že ponižujú, ale správajú sa k nim ako keby to nebol 

muž zákona, ako niekto koho si netreba vážiť a úctiť si.    

p. Bosiok: To je... to je celé o tom, čo som hovoril.  Že jednoducho ten okrskár on tam je sám. 

Záleží o tom koľko on si dovolí voči tomu občanovi. Do akej tej hranici voči tej represii 

pôjde.  Keď sa nechá tým občanom opinkáť, tak ho občan opinká! Keď sa nenechá, tak 

občan sa sťažuje, lebo má pocit že bol pranierovaný.  Ale vy si jednoducho musíte 

uvedomiť,  že mestská polícia je represívny orgán. Čiže ten kto bude dávať pokuty a 

bude vás za niečo trestať , tak nebude nikdy obľúbený u vás. Tak isto tí poctiví občania, 

ktorí sú, tí nemajú problém s políciou ani s mestskou políciou, lebo tí si plnia, jak sa 

povie, riadne všetky riadne občianske povinnosti.  Problémy s políciou majú takí, ktorí 

nerešpektujú zákony. Takí, ktorý sú daným spôsobom vagabundi, ktorí majú kopu 

peňazí. Je im to jedno. Tak takí majú s nami problémy. Lebo takí dostávajú väčšinou 

papuče, takým odťahujeme vozidlá. Tak u tých ...u tých obľúbení nebudeme. Ale taký 

občan, ktorému pomôžeme, alebo vie a má v nás oporu, tak taký nás chváli. Takže to je 

iba tom. Viete. To je jak tiež - policajný zbor má na autách napísané "Pomáhať a 

chrániť"  ale ten výraz má tiež niekoľko... jak sa povie výkladov... by sa dalo povedať. 

Lebo tých, ...z tej každej skupiny občanov si každý výberie svoje. Že ten poctivý občan 

má ten, jak sa povie výrastok  chrániť ale ten bagabund to tam nenájde . Lebo má 

problém s represiou.  Ako som už povedal, mestská polícia je represívny orgán   

povedať, že by sme tu na to, aby sme kontrolovali, dodržiavali.... dodržiavanie 

všeobecne záväzných nariadení, určitých zákonov a pod. Ak keď jednoducho vy máte 

možnosť udeliť pokutu a to pokutu budete udeľovať, lebo dneska ...ako nemá význam 

niektorých občanov iba napomínať,  lebo viete že, aj tak si potom budú robiť, jak sa 

povie - "Dobrý deň". Takže keď im nastupuje represia formou pokút - jedno s druhým , 

a u tých ľudí nie ste obľúbení . Žiaľbohu.  Tak isto aj  takí psíčkari, viete ... On ide 

venčiť psa , on si nezoberie občiansky preukaz.  Ide ho kontrolovať hliadka - už je 

problém. Tak potom  ...a zas viete akí sú aj psíčkari. Sú poctiví psíčkari, a sú takí 

psíčkari, ktorí si nikdy v živote nezoberú ten pytlík a nebudú brať po tom svojom psovi. 
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Lebo je to ...jednoducho lebo na to majú nejaký iný názor.  Jednoducho sú pohodlní. 

Takže to je aj o tom, kto vám čo vám povie. Hovorím,  máme takých policajtovej, aj 

dobrých šikovných, ktorí sa vedia urobiť s občanom poriadok, a máme aj takých, na 

ktorých sa zle pozriete  a jednoducho je s tým problém. Ale to zasa, čo nám dajú, s tým 

musíme robiť. A keď sa to nedá modelovať, tak s tým musíte už len robiť . Vás to 

nepustí ďalej.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem než dám slovo ďalším prihláseným, poprosíme 

vás, nás všetkých o nejakú úspornosť debaty. Sme ešte len v treťom bode. Viem, že sám 

pred chvíľkou som mal krátky diskusný príspevok, ale .... skúsme prosím   všetci pokiaľ 

možno stručne. Prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No znovu tým, že sme nemali tento materiál vopred, tak sa 

musím pýtať teraz. To je zas iba ústna informácie. Takže, chcem sa opýtať - 

ospravedlňujem sa že neviem - mestská polícia je platená zo rozpočtu hlavného mesta, 

nie z mestskej časti, že?  Z rozpočtu hlavného mesta. A tým, že hlavné mesto nemá 

peniaze, tak potom na to doplácajú aj prípadné mestskej časti, ktoré by  prípadne mohli 

mať na to viac, ako má, ako je to z rozpočtu hlavného mesta. Len tak pre zaujímavosť -  

Je veľký rozdiel v mzdách medzi štátneho policajta a mestského policajta? Je priepastný 

rozdiel? Lebo som niekde čítala, že  za štátnych policajtov sa hlási oveľa viac ľudí ako 

možno prijať a ak mestská polícia  - sa   nehlási nikto, tak zrejme to bude asi v tom 

ocenení.  To bola otázka. 

 

p. Bosiok: Ja vám neviem povedať, aký je rozdiel platov medzi štátnym ...príslušníkom 

policajného zboru a mestským policajtom. Ja dokonca nevidím koľkorazy ani platy 

mojich podriadených. Ja mám niekomu manipulovať s platom - teraz sa to nedá, lebo 

mesto nemá peniaze, tak ...nedá sa .. viac ako niekomu ..No, dá sa - niekomu zobrať, 

niekomu pridať. A až vtedy dozviem, aký má plat.  

 

p. Šimončičová: No , ja som nechcela aby ste mi povedali  konkrétne sumy, len zrejme asi to 

bude v tom, že ... že tá práca v štátneho policajta je asi zaujímavejšia  pre ľudí tým , že 

viac hodnotená ako práca mestského policajta. Hoci by to tak nemal byť - podľa môjho 

názoru.  Lebo mestská polícia tak isto vykonáva kopu činností, ktoré nám majú 

zabezpečiť pocit ... príjemný v tomto ....v  tejto mestskej časti. Ja len dávam tak na 

zváženie, keby sa mohli s týmto zaoberať... Skúsiť tieto personálne veci riešiť na úrovni  

- mestská časť a mesto.   Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Prihlásená pani poslankyňa Štasselová. Nech sa 

páči.  

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja tiež k týmto odmenám. Lebo naozaj 450 - alebo koľko euro 

pre.... teda takúto prácu zodpovednou určite nie je dostatočné. A ja som v tom mala 

informáciu, že napr. odmeny pre kuchárky v sociálnych zariadeniach alebo škôlkach 

svojho času, mestská časť dorovnávala. Takže to len dávam ako námet. Akože či 

náhodou sa nenájde v najbližšom rozpočte možno nejaké .... možnosť to nejakým časom 

navýšiť tie odmeny .  A nechcem o tom teraz rozprávať .... len ako námet. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. S  faktickou pán poslanec Alscher. 

  

p. Alscher: Ďakujem pekne. Ale obidve pani poslankyne ste aj poslankyne na meste. Tzn. že je 

možno na vás aby ste ozaj apelovali aj na meste aby sa nejakým spôsobom rozpočtové 

peniaze ... teda rozpočtované pre mestskú políciu nejakým spôsobom upravili. Takže ja 

si skôr myslím, že priestory je tam aby na meste  upravili finančné podmienky pre 

mestské polície. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Na pána Alschera. Isto, nemôžeme začať bez toho, aby 

mestská časť mala záujem o túto debatu. Dobre? 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ:  S riadnou pán poslanec Šramko. Nech sa páči Peter. 

 

p. Hrapko: Ďakujem. Predkladám doplnenie uznesenia, aby sme deklarovali teda, že mestská 

časť má záujem na riešení tohoto problému. Doplňujúce uznesenie: - Za a) Berieme na 

vedomie, - za b) Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Dušana Pekára požiadať listom 

primátora Hlavného mesta SR Bratislavy o zabezpečenia zvýšenia personálneho 

obsadenia Mestskej polície Bratislava Ružinov. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. S riadnou pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem. Ja sa len spýtam jednu vec  - teda 2 veci. A jedno odporúčanie vám dám. 

Na Ostredkov - bezdomovci. Čo som sa s nimi bavil, aj to sú ľudia. Neberme, že všetci 

sú zlí,  a všetci robia len zlé . Veľa z nich sa dostal do situácie, do ktorej by sme sa nikto 

z nás nechceli dostať.  Na druhej strane, keď som sa s nimi bavil, tak vlastne tam, pri 

sámoške, z druhej strany,  ako je cesta na letisko, oni vystupujú, pretože pokračujú ďalej 

do svojho prechodného domova a to je "de Paul" organizácia ktorá, kde je ubytovňa pre 

bezdomovcov , tak si vystupujú 3 - 4 zastávky pred ... pred týmto domovom. A  - 

neviem,  či všetci pijú, ale robia tam rozhodne dosť veľký hluk. Myslím - a to je 

odporúčanie pre vás, skúste sa aj vy  ich nielen proste kontrolovať, ale aj niekedy 

vypočuť a pohovoriť si práve s tými riaditeľmi tých domovov, kde prespávajú 

bezdomovci, že docela pravdepodobné, že oni pokračujú ďalej, ale do tej záverečnej, 

keď im zatvárajú v tom domove, trávia ten čas niekde inde. A možno po dohovore s 

riaditeľmi v tomto konkrétnom prípade - na Ostredkoch - by nemuseli tam byť, na tom 

mieste. A druhú otázku sa chcem spýtať: Pred dvoma rokmi som videl - bol zápis detí 

do škôl. Tu bolo hovorené, ktoré ulice sú také nebezpečné z dopravného hľadiska. 

Chcem sa spýtať, pred mnohými rokmi som vás videl minimálne túto na Mierovej stáť, 

keď bol zápis. Pomáhali ste deťom prechádzať cez prechod. To mi trošku vadí, že vás je 

menej pri školách, kde sa ....nielen to právna situácia - myslím tým prechody - ale kde sa 

začína hromadiť aj dosť veľa ľudí s drogami.  Či máte v pláne  a systematický 

monitorujte výbery v tom vašom obsadení, ktoré nie je - poviem optimistické - či robíte 

aj túto činnosť?  Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, nech sa páči, môžete reagovať. Ak môžete.... 
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p. Bosiok: Čo sa týka prechodov pred školami, tak to sme vykonávali, aj ešte aj budeme 

vykonávať.  Ale momentálne tie personálne stavy nám to neumožňujú. To je jedna vec . 

To, čo sa týka toho, jak hovoríte , monitoringu čo sa týka drogovej problematiky, to 

všetko riešime s policajným zborom. Máme kamerový systém, dávame priestor pre 

operatívcov kriminálnej polície, aby mohli si k nám sadnúť, aby si mohli zaznamenať čo 

potrebujú. Dávame záznamy policajnému zboru. takže .... Ale hovorím, že čo mám ja 

skúsenosti momentálne, tak to je beh na dlhšie trate . Tam nejde o to, že  - to by mám 

kolega skôr vedel povedať ....nejde o to tam jedného zbaliť  s tou skladačkou. Tam ide o 

to zbaliť toho kto to tam nosí vo väčšom . Kto to tam  predáva a distribuuje. Ale 

hovorím, to je tak trošku beh na vyššiu trať. Na dlhšiu trať. Ale sme jeden taký dobrý 

zásah ...   dlho spoluprácu - ale bolo to - v Podunajských Biskupiciach – hovorím, to sa 

to tam dlhší čas monitorovalo, robili sa záznamy navyše. Ale nechcel by som ísť nejak 

do hĺbky toho celého. Ale robí sa to. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem, Ja iba v krátkosti na margo toho, čo hovoril pán poslanec Jusko. Na 

Ostredkoch pri Kozmose sa tí bezdomovci  zdržujú. Poprosil by som miestny úrad, keby 

si zaznačila ako podnet, osadiť tam smetný kôš. Lebo tam je problém, ako povedal pán 

Jusko  - že je tam často neporiadok. A je tam neporiadok preto, pretože tam je smetný 

kôš. Aktívne obyvatelia z Ostredkov tam pripevnili kvázi nejaké vreco, ktoré sami 

vyhadzujú a menia  - na strom. Ale to nie je riešenie. Čiže keby sa tam dal nejaký väčší 

kôš, ktorý môžu tí bezmocne využívať keď tam sedia . Tak aj to trošku prispeje 

kultúrnosti prostredia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem.  Podnet evidujeme. Teraz je ten správny čas, ak sa 

nemýlim momentálne vlastne pripravujeme nové osadenie košov. Nikto prihlásený do 

diskusie. Končím diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o - najprv pozmeňujúci návrh 

uznesenia, potom ako celok. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Takže najprv prečítam pozmeňujúci návrh: Miestne zastupiteľstvo 

- za a) -berie na vedomie,  -za b)  žiada starostu Dušana Pekára požiadať listom 

primátora Hlavného mesta Slovenska Bratislavy o zabezpečenie zvýšenia personálneho 

obsadenia Mestskej polície Bratislava Ružinov. Poprosím dať hlasovať o tomto 

pozmeňujúcom návrhu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky?  Ak 

nie, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme 

 

Hlasovanie: Za 20, proti 1, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že tento návrh 

bol prijatý.  

           hlasovanie č. 6. 

           za: 20, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

         - uznesenie č. 120/VIII/2015 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem pánovi Bosiokovi.  Ešte budeme mať síce jedno 

hlasovanie, ale ďakujem za prednesenú správu, aj za nasadenie našich chlapcov dievčat 

v teréne. Poprosím návrhovú komisiu ... 

 

p. Hrapko: Poprosím, keby ste dali teraz  hlasovať ....o celom návrhu, vrátane teda návrhu ...: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o výsledkoch práce a činnosti 

okrskovej komisie Mestskej polície Bratislava - Ružinov. A za b) žiada starostu Dušana 

Pekára požiadať listom primátora o zabezpečenie zvýšenia personálneho obsadenia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za prednesenie návrhu. Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že 

návrh uznesenia bol prijatý. Ďakujem vám. 

           hlasovanie č. 7. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

         - uznesenie č. 120/VIII/2015 

 

 

Bod č. 4 

Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem vám. Prichádzame k bodu číslo 4 - Rozbor činnosti 

hospodárenia Domova dôchodcov za 1. polrok 2015. Poprosím riaditeľku Domova 

dôchodcov pani, doktorku Samolejovú, aby uviedla materiál. Nech sa páči.   

 

p. Samolejová: Dobrý deň prajem. Predkladám vám Rozbor činnosti hospodárenia domova 

dôchodcov za 1. polrok 2015. Tento rozbor bol prerokovaný na mestskej rad ... v 

mestskej rade, na sociálnej aj finančnej komisii. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nech sa 

páči. Nikto nie je prihlásený do diskusie. Končím diskusiu, poprosím návrhovú komisie 

o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Hrapko: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Rozbor činnosti hospodárenia domova dôchodcov za 1. polrok 2015. Dajte prosím 

hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Sú ku návrhu uznesenia nejaké 

pripomienky? Nie je tomu tak. Pripravte sa na hlasovanie. Prosím hlasujeme .  

 

Hlasovanie: Za 22, nikto proti nikto sa nezdržal nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol prijatý. Ďakujem ešte raz pani riaditeľke.  

           hlasovanie č. 8. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

         - uznesenie č. 121/VIII/2015 
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Bod č. 5 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: K pultu pozývam druhú pani riaditeľku. Prichádzame k bodu 

číslo 5 - Rozbor činnosti hospodárenia, ale Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 

2015.  Poprosím pani riaditeľku Karelovú, Mgr. Karelovú aby uviedla tento materiál. 

Nech sa páči. 

 

 p. Karelová: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Predkladáme Rozbor činnosti hospodárenia 

Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2015. Materiál bol rovnako prerokovaný na 

miestnej rade, komisii finančnej, podnikateľských činností a informatizácie a na komisii 

sociálnych služieb. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím opäť návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

 

p. Hrapko: Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za 1. polrok 2015. 

Dajte, prosím, hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie. Sú nejaké 

pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujme 

 

Hlasovanie: Za 22, nikto proti nikto sa nezdržal nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že i 

tento návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem ešte raz pani riaditeľke Karelovej.  

           hlasovanie č. 9. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 122/VIII/2015 

 

Bod č.6 

Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pozývam k pultíku pani doktorku Horákovú, riaditeľku 

knižnice. Bod číslo 6 Rozbor činnosti a hospodárenia knižnice Ružinov 1. polrok 2015. 

Nech sa páči pani riaditeľka.   

 

p. Horáková : Ďakujem pekne. Páni vicestarostovia, pán prednosta, pán kontrolór, dámy a 

páni. Keďže nemôžem byť výnimka, do tretice, by som chcela niekoľkými slovami... 

Ale keďže rozbor bol prerokovaný tak isto v rade, v komisiách, v knižnici a vlastne je to 

prierez takej polročnej činnosti, takže ten celkový obrat a potom celoročný, takže ak 

máte otázky, áno, ja nebudem zdržiavať. Ďakujem pekne. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie. Otváram diskusiu. Rád by som touto 

cestou ešte ja sám poďakoval všetkým trom paniam riaditeľkám - Ružinovského 

domova seniorov, Domova dôchodcov aj našej Ružinovskej knižnice za všetku tú 

odvedenú prácu – prácu... prácu neľahkú, prácu, ktorá podobne ako v prípade Mestskej 

polície na úrovni zamestnancov tiež nie nejako oslnivo... oslnivo zaplatená, honorovaná, 

pre ktorú skutočne mať treba cit a srdce. Toľko v krátkosti. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Končím diskusiu, poprosím návrhu komisiu o návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia:  Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Rozbor činnosti 

a hospodárenia knižnica Ružinov za 1. polrok 2015. Dajte prosím hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za návrh uznesenia. Sú nejaké pripomienky, dámy, 

páni k návrhu uznesenia? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujeme 

 

Hlasovanie:  Za 22, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. Tento návrh 

uznesenia bol taktiež prijatý. Ďakujem.  

           hlasovanie č. 10. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 123/VIII/2015 

 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja veľmi pekne vám za spolupráce a podporu. 

 

p. Horáková: Ďakujeme ešte raz. 

 

 

Bod č. 7 

Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bod číslo 7 Správa o plnenie rozpočtu mestskej časti 

Bratislava - Ružinov za 1. polrok 2015. Tu poprosím pána prednostu Ing. Hagaru o 

uvedenie materiálu. 

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovom. Na základe § 11 ods. 4 písm. t) zákona 

o obecnom zriadení predkladáme miestnemu zastupiteľstvu správu o plnení rozpočtu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov za 1. polrok 2015. Plnenie rozpočtu prebieha v 

súlade s rozpočtom Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015 tak, ako bol 

rozpočet schválený na aprílovom zastupiteľstve... zastupiteľstve tohto roku. Mestská 

časť hospodári rovnomerne podľa disponibilných zdrojov. Čo sa týka celkových príjmov 

tieto k 30. 6. 2015 dosiahli 3 302.945 EUR, čo je plnenie na 44,8 % z celkových 

plánovaných príjmov, a rozpočtové výdavky sa čerpali na 40,3 %, čo predstavuje 

11.974.618 EUR. To, že to nie je presne polovica aj v príjmovej aj výdavkovej časti 

úplne nad tým, že niektoré kapitoly respektíve položky v rozpočte sa v priebehu roka 

neplnia rovnomerne. Takže toto ovplyvnilo tieto sumy. Na strane 4 v tabuľke máte 

uvedené aj saldo rozpočtu k 30. 6. 2015, ktoré účtovne predstavuje 1.318.749,76 EUR. 

Tento výsledok však jeho hlavne teda účtovný, pretože ovplyvnený tým, že niektoré 
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finančné operácie, ktoré sa odohrali v 1. polroku sa ešte doúčtovávajú v priebehu 7. 

mesiaca napr. výplaty na miestnom úrade a niektoré faktúry sa doúčtovávajú v priebehu 

júla. Takže očistené o tieto skutočnosti to saldo je vo výške zhruba 300 000. Ďalšie časti 

toho materiálu máte podrobne rozobraté komentované jednotlivé kapitoly jak na strane 

príjmov, tak na strane výdajov. K ... tento materiál bol prerokovaný vo všetkých 

komisiách, v priebehu začiatku septembra. Komisie zobrali materiál na vedomie. Nie sú 

tam v rámci uznesení prijatých na komisiách žiadne pripomienky. Za mňa všetko. Ak 

máte nejaké otázky...? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem veľmi prednostovi za uvedenie materiálu. Nech sa 

páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený do diskusie. Končím diskusiu a poprosím 

návrhovú ... návrhovú komisie o uvedenie  - pardón - prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Hrapko:  Chcel som sa ešte niečo opýtať, ale už nebudem... Budem dodržiavať pravidlá. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bude možné sa prihlásiť ešte v ďalších bodoch.  

 

p. Hrapko: Hej. Čiže návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní - za  a) 

schvaľuje čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov k 30.6.2015 - podľa 

predloženého materiálu v celkovej výške, podľa tabuliek predložených v materiáloch. 

Za 2.) čerpanie rozpočtov príspevkových  rozpočtovej organizácie v pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, za prvý polrok 2015 . Za 3) čerpanie rozpočtu škôl 

a školských zariadení v  pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Ružinov za prvý polrok 

2015. Dajte prosím hlasovať . 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia. Sú prosím k  

návrhu uznesenia pripomienky? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 21, nikto proti, 1 sa zdržal, jeden nehlasoval. Konštatujem, že návrh uznesenia 

bol prijatý. Pri  ďalšom hlasovaní potom len poprosím pánovi poslancovi Drozdovi 

vytiahnuť kartu, lebo kamsi odišiel bol teda ešte kartou zasunutou. Návrh uznesenia, 

konštatuje, že návrh uznesenia bol prijatý. Ďakujem vám.  

           hlasovanie č. 11. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

        - uznesenie č. 124/VIII/2015 

 

 

 

Bod č. 8 

Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:   Prechádzame k bodu č. 8 Návrh na 2. zmenu rozpočtu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015. Aj tu poprosím pána prednostu o 

uvedenie materiálu.  

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ:  Opäť ďakujem za slovo, pani poslankyne, páni poslanci, 

predkladáme návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na 
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základe tých skutočnosti, ktoré sú nám v súčasnosti známe, ako sa budú vyvíjať ďalšie 

rozpočtové príjmy, respektíve výdavky. Tá zmena je ale navrhnutá tak, aby rozpočet 

napriek tým zmenám ostal vyrovnaný, okrem niektorých drobných presunov v rámci 

kapitol, ktoré potrebujeme vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú výdavky a príjmy a sú 

uvedené v správe. Ja by som možno zdôraznil hlavne to, že máme nárast rozpočtu o 

973.602 EUR, ktorý je spôsobený tým, že sme buď dostali nejaké dotácie alebo nejaké 

príspevky, či už od štátu alebo od Bratislavského samosprávneho kraja, tak ako sú 

vymenované hlavne v úvode dôvodovej správy. Tie najväčšie položky, ktoré sú, ja by 

som ich prečítal: Je to rekonštrukcia priestorov na Vietnamskej ulici v hodnote 

92.000 EUR, potom je to príspevok na modulovú materskú škôlku na Ružomberskej vo 

výške 258.000 EUR. V rámci memoranda na výstavbu modulovej školy na Drieňovej 

250.000 EUR, dostali sme peniaze v rámci akcie 50 centov na Ružinovčana od 

Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 35.000 EUR, od spoločnosti Bauhaus 

sme dostali príspevok na rekonštrukciu chodníka na Stachanovskej ulici vo výške 

20.000 EUR a z Úradu vlády Slovenskej republiky na realizáciu výstavby 

multifunkčného ihriska vo výške 40.000 EUR. Tieto príjmy boli zapracované do 

rozpočtu a tak ako boli zapracované do rozpočtu na príjmovej strane, musia byť 

zapracované do rozpočtu aj na výdavkovej strane. Čiže to sú také hlavné veci, ktoré 

tento návrh na 2. zmenu rozpočtu obsahuje. Ďalšie detaily sú zase uvedené v 

jednotlivých tabuľkách. Tento materiál, opäť,  už bol prejednaný na všetkých komisiách. 

Komisie ho zobrali na vedomie, akurát teda Komisia územného plánovania, životného 

prostredia a dopravy navrhuje vypísať verejné obstarávanie na obstaranie softvéru pre 

interaktívny rozpočet, tak ako sme to mali už v jednom uznesení a sme to posunuli. 

Takže komisia požaduje, aby sme pripravili materiály na obstarávanie a do konca 

novembra aby sme obstarali túto softvérovú aplikáciu tak, aby v priebehu začiatku 

budúceho roka sme ju mohli uviesť do života a mohla sa začať používať. Ostatné 

stanoviská sú také, že to berú na vedomie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu Prvá 

prihlásená pani poslankyňa Tomáškova.  

 

p. Tomášková : Ďakujem, ja som si dovolila pripraviť to písomne, dala som vám to aj na stoly. 

Pôvodne to bolo bod 9 teraz je to teda 8. Ak ste si vážení kolegovia všimli, tak z dotácie 

Ministerstva školstva sme mali použiť 258 000 na riešenie nedostatku miest v 

materských škôlkach vybudovaním modulovej škôlky na Ružomberskej. A na strane 11 

sa dočítate, daného materiálu, že nebude môcť byť táto dotácia použitá na 

nevysporiadané majetko-právne vzťahy. Bližšie o tom nikto z nás nemá informáciu. Ja 

viem trošku tej ... o tomto aj z miestnej rady, kde nám to pán starosta hovoril. Poviem 

pravdu, že ma to trochu prekvapilo, preto som si ...a pretože všetci vieme, že nedostatok 

miest v Ružinove je z celého Slovenska spolu s Petržalkou absolútne najmarkantnejší a 

myslím si, že aj minulé obdobie, aj teraz robíme všetko maximálne preto, aby sme 

zvýšili kapacitu materských škôlok. Nič o tom bližšie nevieme, ale vzhľadom na to by 

som si dovolila požiadať a predložiť návrh uznesenia, ktorým žiadame pána starostu, 

aby urobil maximum, všetko preto, aby sme tie dané peniaze nemuseli vrátiť 

Ministerstvu školstva. Takže ak dovolíte prečítam vám návrh uznesenia, ktorý som Vám 

aj predložila - alebo stačí potom, keď to návrhová komisia prečíta?- Ale myslím, že v 

rámci rokovacieho poriadku by som ho mala prečítať. Takže navrhujem: - hneď budem 
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ako doplnenie podbodov – do bodu b.) doplniť bod c.), že miestne zastupiteľstvo žiada 

Ing. Dušana Pekára, starostu, zabezpečiť naplnenie čerpania dotácie z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 258 000, určenej na 

zvýšenie kapacity materských škôl pre potreby obyvateľov Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov. Termín: hneď. Tam neviem... tam sa môžeme dohodnúť, alebo ako ..môžeme 

prijať niečo..., lebo myslím si, že s týmto nemáme sa my čo opodiavať alebo to 

zdržiavať. A po d.) žiada zastupiteľstvo Ing. Dušana Pekára, starostu, predložiť písomnú 

informáciu o spôsobe, termíne a rozsahu čerpania, resp. nečerpania dotácie z uvedeného 

ministerstva v uvedenej výške určenej na novostavbu materskej školy s troma triedami 

formou modulov na Ružomberskej ulici. A takúto informáciu by som bola rada, aby sme 

dostali hneď najbližšie. zastupiteľstvo. Poprosím vás o podporu tohto uznesenia alebo 

doplnenia uznesenia Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem ešte než, pani poslankyňa, odovzdáte tento návrh 

návrhovej komisii, poprosím pána prednostu o reakciu. Možno totiž vysvetlíme niektoré 

veci. 

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Ja sa Vám veľmi ospravedlňujem, je to moja chyba, zabudol 

som Vám povedať k tomuto materiálu. Ten materiál bol pripravovaný v nejakom čase. 

My sme pred dvoma dňami dostali o list z magistrátu ohľadne otázky na vysporiadanie 

tých pozemkov, kde by tá materská škola mala byť postavená, v tom zmysle, že je to ich 

pozemok. A tým pádom vlastne rozbehli aktivitu. Ešte raz hovorím, je to moja chyba. Ja 

sa Vám ospravedlňujem. všetkým. Hneď sme rozbehli všetky aktivity. Nejdeme tie 

peniaze vracať. Robíme už na projekte, ktorý sme mali, takže pokračujeme na tom 

projekte a chceme do konca roka v podstate obstarať dodávateľa stavby tak, aby sme na 

začiatku budúceho roku mohli túto stavbu realizovať. Ja som bol dokonca v Dunajskej 

Lužnej sa pozrieť, tam majú takú materskú škôlku, dvojtriednu. Doba realizácie - oni to 

realizovali asi za 3 mesiace. Čiže tie prostriedky my môžeme minúť do konca roka 

2016, tých 240.000 EUR, čo sú kapitálové výdavky, 18.000 EUR, ktoré sú bežné 

výdavky, sme písali list teraz na ministerstvo, že keď ich minieme tento rok na postieľky 

a na inú výbavu tej materskej škôlky, že či to teda môžeme minúť tento rok a či to 

môžeme niekde uskladniť. Ešte raz sa Vám ospravedlňujem. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja ešte krátko zareagujem, doplním. Možno ste 

zaregistrovali, niektorí , dámy , páni,  že médiami prebehli informácie aj o údajnom 

vlastníkovi či spoluvlastníkovi tých pozemkov. V danej chvíli môžeme pokladať tento 

problém za vyriešený. Podľa dostupných podkladov ide o magistrátny pozemok. S 

faktickou, pani poslankyňa Tomášková, nech sa páči.  

 

p. Tomášková: Ja ak dovolíte, ja na prijatí takéhoto uznesenia budem trvať. A požiadam 

kolegov o podporu, pretože si myslím, že tak niečo je možno zatiaľ predjednané, 

dojednané, bolo povedané, ale si myslím, že  zaviazaním alebo - náš záujem ako 

poslancov naozaj je. Je to hrozné, keby sme tie peniaze naozaj ... my nedostali všetko, 

čo sme žiadali, to všetci vieme. Žiadali sme viacej. Ružinov je v katastrofálnej situácií s 

materskými škôlkami! A pripadá mi to naozaj, ja nechcem používať silné slová, ale 

akože máme koniec septembra a naozaj my sme niečo, čo sme mohli už cez leto 

realizovať alebo proste s niečím sa pohnúť, tak proste teraz ideme sanovať. Dobre, ja 
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beriem, že my tie peniaze možno zachránime, v tom materiáli bola informácia, že 

nebudú použité. A to ma vydesilo. Dobre. Ale ak teda dovolíte, ja budem trvať na 

predložení doplnenia uznesenia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Prihlásený pán poslanec Hrabko, nech sa 

páči.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, ja mám dve veci, ktoré v podstate s týmto súvisia. Prvá vec je tá, 

že pokiaľ mám informácie, tak tá náročnosť toho projektu je vyššia jak táto dotácia a 

pokiaľ viem, nie je pokrytá v návrhu o rozpočte. Ten... to navýšenie, ktoré je v 

predpokladanej hodnote zákazky s tým, čo dostaneme z ministerstva. Takže to by som 

sa chcel opýtať, ako sa mieni toto riešiť. A druhá vec je - v rozpočte, ak sa dobre 

pamätám, bolo alokovaných 250.000 na spolufinancovanie rekonštrukcie Uránovej 

spolu s mestom. Ako, to bol výsledok riešenia, vlastne, dohody medzi mestom a 

mestskou časťou v minulom roku ohľadne riešenia Exnárovej, rozdelenia na základnú 

umeleckú školu a materskú školu. Chcem sa opýtať, či to tam tie peniaze ešte sú? Pokiaľ 

áno, lebo nevidel som, nezbadal som, že by to bolo vyškrtnuté, tak podľa mojich 

informácii mesto nevyčlenilo tých svojich 250.000 vo svojom rozpočte. Čiže tieto 

peniaze sú tam zbytočne nejakým spôsobom držané. Ak je to tak, tak by sa malo riešiť, 

čo ...jako tieto peniaze použiť, poprípade, ak sú moje domnienky správne, tak možnože 

ich vyriešiť na dofinancovanie tej materskej škôlky na Ružomberskej. Ak to bude 

potrebné. Poprosím pána prednostu keby mi dal informáciu ohľadne týchto vecí. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za príspevok, ale poprosil by som medzi nás... pani 

Lehotajovú, / prepáčte zabudol som titul. Pani doktorka? Inžinierka./ Dobre. Prvú časť 

odpovie pán prednosta a potom poprosím pani vedúcu o doplnenie informácií.  

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Tým, že sme sa dostali do časového posunu, keďže nebolo 

jasné, komu tie pozemky patria alebo teda sme riešili, komu patria, tak sme, nestihneme 

realizovať tú materskú škôlku tento rok. Našťastie teda tie prostriedky  viazané do konca 

roka 2016. Čiže 1 z vecí, ktorú v súčasnosti riešime aj s pani Lehotajovou je príprava 

budúcoročného rozpočtu a nájdenie potrebného počtu peňazí tak, aby sme mohli 

dofinancovať tú materskú škôlku. A tú druhú časť by zodpovedala pani Lehotajová, 

dobre? 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím pani vedúcu ekonomického odboru, páni 

Lehotajovú. Nech sa páči.  

 

p. Lehotayová, MÚ MČ : Dobrý deň. Pán Hrabko, pýtali ste sa na tých 250.000 EUR, ktoré 

máme vyčlenené na budovu na Uránovej. Tieto peniaze máme stále v rozpočte, pretože 

my nemáme spätnú informáciu z magistrátu, o tom, že či sa bude táto platba požadovať 

alebo nie. Takže my stále tie peniaze tam vyčlenené máme.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickou prihlásený pán poslanec Hrapko.  
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p. Hrapko: Poprosím, keby ste sa pozreli na rozpočet mesta a tam je jasne vidno, že to na to 

vyčlenené nie je. Čiže ak ... a poprípade sa opýtajte magistrátu, že či to mieni- nemieni, 

ale viem, že v rozpočte to není. Hej?  Čiže zbytočne tam držíme 250 000. Na ... v tom 

napätom rozpočte si myslím, že je to veľká čiastka.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči môžete reagovať.  

 

p. Lehotayová, MÚ MČ : My komunikujeme písomne s magistrátom. Táto otázka tam išla. 

My keď nemáme od nich spätnú informáciu, my stále čakáme. Samozrejme ten list 

tam... tá výzva tam bola, tá požiadavka o túto informáciu tam bola zaslaná. Čakáme na 

odpoveď.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásená pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Keď vidím, že je po mne prihlásená Anka Rajnerová, 

predpokladám, že ona sa bude na to viacej pýtať. Ja som sa chcela len opýtať na to, čo 

pán prednosta vravel, že to uznesenie komisie územného plánu, životného prostredia a 

dopravy, hovoril o tom, že treba nájsť nejaké prostriedky na tento interaktívny rozpočet. 

A či to bude zaradené do nejakej ďalšej zmeny rozpočtu alebo, pán prednosta, máte to 

zaradené tuto niekde? Či to naše uznesenie, kedy dozná odpovede? Ale ešte by som len 

taká.... dovoľte mi, keď mám teda slovo, takú malú poznámku k reakcií... Ja viem, že to 

je ... možno by sme to mali riešiť na úrovni mesta, ale nepáči sa mi, ako poslankyni 

Ružinova to, že počúvam jednak na komisiách, jednak aj tuto na zastupiteľstvách, že 

mestská časť niečo požaduje od magistrátu a magistrát si dáva -dobre načas-  aby na to 

zareagoval. Ja neviem či to treba riešiť na úrovni starostu, na mestskej rade, aby 

požiadal primátora, nech si na to dajú pozor, lebo už sú naozaj mesiace, kým magistrát 

odpovie. Neviem prečo sme my tu v pozícii, v úlohe teda čakateľa teda, kým magistrát 

odpovie na veci, na ktoré by mal teda odpovedať v zákonnej lehote. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásená pani poslankyňa Rajnerová.  

 

P. Reinerová: Ďakujem. Ja by som len chcela požiadať do budúcnosti, keď sa stane takáto 

závažná udalosť, že nám hrozí nevyčerpanie dotácie, ktorú sme dostali alebo čokoľvek 

iné, podobného závažného charakteru, aby sme boli včas informovaní. Je trápne, keď sa 

dostávajú takéto informácie až na zastupiteľstve alebo keď sa ich dozvieme z druhej 

ruky nejakých novín, alebo jedna pani povedala. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktickou ešte sa stihol prihlásiť pán poslanec Jusko. Nech 

sa páči.  

 

p. Jusko : Ja sa len chcem spýtať pána prednostu. Vy ste hovorili Bauhaus , nejaký príspevok 

na ulicu, ktorá mi nič nehovorí. Môžete to upresniť, prosím?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, poprosím, pán prednosta.  

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Ja to neviem inak upresniť, len tak, že na Stachanovskej ulici 

sa má robiť rekonštrukcia chodníku. Ak si dobre pamätám, sme asi 35 000, čiže 20 000 
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bude hradené z toho príspevku, ktorý nám dá Bauhaus a zvyšok sa bude čerpať z 

rozpočtu mestskej časti tak, ako to bolo naplánované.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Už len riadnou sa prihlásiť pán poslanec, lebo faktickú ste si 

vyčerpali. Alebo nie? Skúste sa, prosím, prihlásiť. A tak máte, nech sa páči.  

 

p. Jusko: Ja sa chcem sa spýtať teda, to je plánované a teda pomôže vám s tým Bauhaus, alebo 

to niekto vybral?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím pána prednostu.  

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Pokiaľ mám ja vedomosť, bola to naplánovaná rekonštrukcia 

a Bauhaus nám vlastne prispel na to a môžeme tie ušetrené prostriedky čerpať na inú 

rekonštrukciu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktickou pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči.  

 

p.Šimončičová: Ja sa teraz vraciam k tej mojej otázke. Pán prednosta, je to teda zaradené do 

tohto, do tejto zmeny rozpočtu alebo čaká to na ďalšiu zmenu rozpočtu, ak nejaká v 

tomto roku bude, čo sa týka toho obstarávania na interaktívny rozpočet? 

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Môžem?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím, áno.  

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ: Ja som na komisii vysvetlil, že nemáme v súčasnosti k 

dispozícii toľko peňazí, aby sme to mohli realizovať tento rok a myslím si, že aj 

uznesenie z komisie znie tak, že to máme začať obstarávať v priebehu novembra. Čiže 

to obstaráme v priebehu novembra a budeme to realizovať na začiatku budúceho roka z 

budúcoročného rozpočtu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, končím 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov uznesení.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Takže najprv prečítam pozmeňujúci návrh pani poslankyne 

Tomáškovej. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov - za c.) žiada 

Ing. Dušana Pekára, starostu, zabezpečiť čerpanie, naplnenie čerpania dotácie z 

Ministerstva školstva vo výške 258 000 určených na zvýšenie kapacity materských škôl 

pre potreby obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Termín - ihneď. Za d.) 

žiada Ing. Dušana Pekára, starostu, predložiť písomnú informáciu o spôsobe, termíne a 

rozsahu čerpania, resp. nečerpania dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 258 000, 

určených  na novostavbu materskej škôlky s troma triedami formou modulov na 

Ružomberskej ulici. Termín - najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Dajte 

prosím hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú prosím nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie sú. Pripravíme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme.  
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Hlasovanie: Za 17, nikto proti, 5 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem, poprosím ešte návrhovú komisiu.  

           hlasovanie č. 12. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 125/VIII/2015 

 

p. Hrapko: Teraz by som prečítal celkový návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní - za a.) schvaľuje 2 zmenu rozpočtu na rok 2015 - podľa predloženého 

materiálu v celkovej výške podľa tabuľky v materiále, za b.) ukladá Ing. Jurajovi 

Hagarovi, prednostovi miestneho úradu zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu, viazaním 

rozpočtových výdavkov. Termín - 31. 12. 2015. Za c.) žiada Ing. Dušana Pekára, 

starostu, zabezpečenie, naplnenie čerpania dotácie z Ministerstva školstva vo výške 

258.000 určených na zvýšenie kapacity materských škôlok pre potreby obyvateľov 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, termín – ihneď. Za d.) žiada Ing. Dušana Pekára, 

starostu, predložiť písomnú informáciu o spôsobe, termíne a rozsahu čerpania, resp. 

nečerpania dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 258.000,  určenej na novostavbu 

materskej škôlky s troma triedami formou modulov na Ružomberskej ulici, termín - 

najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Dajte prosím hlasovať o celkovom 

návrhu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem predsedovi návrhovej komisie. Sú nejaké 

pripomienky k návrhu uznesenia? Pokiaľ nie, pripravme sa na hlasovanie. Prosím, 

hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 22, nikto proti, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúcich. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem Vám. 

           hlasovanie č. 13. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 125/VIII/2015 

 

 

 

Bod č. 9 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa školy do Rady rodičov pri MŠ Exnárova 6  

a do RŠ pri MŠ Západná 2 z dôvodu vzniku samostatných materských škôl 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 9- Návrh na delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa školy do Rady rodičov pri Materskej škole Exnárova a do Rady 

školy pri Materskej škole Západná 2, z dôvodu vzniku samostatných materských škôl. 

Tento materiál v krátkosti uvediem ja. Pardon, asi tu mám chybu, rada školy, zaznelo 

rada rodičov, čo je nesprávne. Dámy a páni, ako si iste spomínate na poslednom, 

ostatnom zasadnutí zastupiteľstva sme schválili uznesenie, ktorým bolo schválené 

zriadenie dvoch samostatných materských škôl z doteraz elokovaných tried, a to 

Materská škola Exnárova a Materská škola Západná. Samozrejme, vznikla tak potreba 

naplniť rady škôl a je potrebné, aby mestská časť delegovala zástupcov zriaďoveteľa do 

oboch menovaných rád materských škôl. V krátkosti ešte vymenujem, že do Rady školy 
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pri Materskej škole Exnárová navrhujeme delegovať pána poslanca Hrabku, pani 

poslankyňu Šurinovú, pána poslanca Adamca, pána poslanca Bayera a do Rady školy pri 

Materskej škole Západná, navrhujeme delegovať pána poslanca - už bez krstných mien, 

ak dovolíte, pána poslanca Patoprstého, Lazíka, Juska a Matušeka. Toľko k uvedeniu 

materiálu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený do diskusie, končím 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

za a.) schvaľuje 1.) delegovanie pána Martina Patoprstého, Martina Lazíka, Pavla Juska 

a Jozefa Matušeka ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole 

Západné 2. Za 2.) delegovanie pána Petra Hrapka, Daniely Šurinovej, Igora Adamca a 

Radovana Bajera ako zástupcov zriaďovateľa Rady školy pri Materskej škole Exnárova 

6. Termín - 22. 9. 2015. Za b.) ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi, zabezpečiť 

delegáčné listy a informovať riaditeľky príslušných materských škôl. Termín - po 

podpise uznesenia. Dajte prosím hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, sú, prosím, nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie : Za 22, nikto proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem. 

           hlasovanie č. 14. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

        - uznesenie č. 126/VIII/2015 

 

 

 

Bod č.10 

Návrh - Zriaďovacia listina Ružinovský domov seniorov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 10 Návrh - Zriaďovacia 

listina Ružinovský domov seniorov. Tento materiál tiež v krátkosti uvediem ja. 

Ružinovský domov seniorov je zariadenie sociálnych služieb v našej mestskej časti. 

Mestská časť jeho zriaďovateľom a je potrebné v zmysle platnej legislatívy zapracovať 

do zriaďovateľskej listiny druh, formu poskytovania sociálnej služby tak, aby sme 

vlastne zosúladili zriaďovaciu listinou zo súčasným právnym stavom. Toľko v krátkosti 

na uvedenie materiálu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený do 

diskusie....nikto nie je prihlásený do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím návrhu 

komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Hrapko: Ďakujem. Návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje podľa § 21 a následne ... na nasledovné zákona č. 323 z roku 2004 Zb. 

zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o  zmeny a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods. 3 písm. l) § 11 ods. 4 písm. l) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - ďalej len 

zákon o obecnom zriadení, podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 387/1990 Zb. o 

hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v znení ... v znení neskorších 
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predpisov podľa § 9 ods. 9, 35, 41, 42 § 80 zákona č. 448/2008 Zb. zákonov o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní, živnostenský zákon, v znení neskorších predpisov túto zriaďovaciu listinu 

Ružinovského domova seniorov. Dajte prosím hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, sú prosím nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie:   Za 21 ... za 21, proti nikto, nikto sa nezdržal, traja nehlasovali. Konštatujem, že 

návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem vám  

           hlasovanie č. 15. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - uznesenie č. 127/VIII/2015 

 

 

 

Bod č.11 

Návrh na schválenie zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava –  

Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Prechádzame k bodu číslo 11- Návrh na schválenie zadania 

územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Tento materiál 

uvediem v krátkosti tiež ja. Tak - V roku 2013 vyplynula povinnosť, obstarania 

územného plánu zóny na lokalitu bývalej továrne na cverny, územný plán Cvernovka v 

mestskej časti Bratislava - Ružinov. Zámerom mestskej časti je získanie záväzného 

dokumentu na zonálnej ... zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta. 

Časovú chronológiu máte uvedenú v dôvodovej správe. Toto naozaj veľmi stručne na 

uvedenie materiálu a pre prípadné otázky, poprosím pani Ing. Závodnú. Nedovidím - 

mínus päťky oči-  prepáčte. Poprosím Vás sem dopredu v prípade, že budú nejaké 

dotazy. Týmto zároveň otváram diskusiu. Nech sa páči, dámy a páni. Asi pani 

inžinierka, architektka, zastavím vás vo vašej ceste. Nikto nie je prihlásený do diskusie, 

takže zároveň aj končím diskusiu. Ospravedlňujem sa. Last minute. Dobre, pán poslanec 

Hrapko, nech sa páči. No, nech sa páči, pán poslanec, máš slovo.  

 

p. Hrapko: Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, keď som si prečítal zadanie, trošku ma tam 

zarazilo požiadavky na riešenie dopravy, kde je uvedené - "rešpektovať tzv. dopravný 

regulatív určujúci maximálny objem novej dynamickej dopravy generálovať 

jednotlivými investičnými zámermi v maximálne objeme 232 jázd za hodinu 

developovaného územia. Regulatív nie je platný pre nezastavané územie. Funkčnosť 

cestnej dopravnej infraštruktúry v uvedenej oblasti pri stanovenom prípustnom zaťažení 

bolo na základe výsledkov simulácie preukázaná len  pri určitom novom usporiadaní 

organizácie a riadenia dopravy na dotknutej komunikačnej sieti". My keď sme zadávali 

územné plány zón týchto v oblasti Štrkovca, tak tam som presadil znenie, že sa má 

určiť, akým spôsobom..., - koľko znesú okolité križovatky novej dopravy tak, aby, aby 

neboli preťažené a na základe toho sa má určiť maximálnosť využitia územia, ktoré je 

riešené. Ja by som sa len chcel opýtať, že kto dal ten regulatív? Lebo sa mi zdá strašne 

vysoký, poviem pravdu. Aj keď viem, že tam je napísané - maximálny objem - ale 232 
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jázd za hodinu je pomerne vysoké číslo. Že len, ak viete, ak mi viete teraz odpovedať, 

jakým spôsobom sa k tomuto číslu došlo a kto ho určil?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem pani inžinierka, ak máte príslušný podklad...  

 

p. Hrapko: Ja sa ospravedlňujem, že to dávam teraz...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Poprosím Vás o reakciu.  

 

p. Závodná: Dobrý deň, prosím Vás pekne, tam sme vychádzali z vyjadrenia magistrátu, ale 

tam teraz pozerám, tam je požiadavka, že sa to z aktualizácie metodiky dopravno-

kapacitného posúdenia vplyvov veľkých investičných projektov, to spracoval magistrát, 

tak taká ta požiadavka tam bola. Teraz neviem, povedzte mi, ktorý bod ste?  

 

p. Hrapko: To je bod 6.3. 

 

p. Závodná: 6.3? Ďakujem. Ale 6.3 a odsek? Alebo....nevidím, tak presnejšie, že by tam boli 

počty. Tam je pešia doprava? Aj sú pešie trasy. 6.bod určite? No veď to mám, ale ktorý 

odsek alebo...? Jaj, posledný. Možno...  to bolo ešte dopravný úrad. Pozriem si dopravný 

úrad. No, nenašla som to, neviem vám povedať, teraz, musím ešte pozrieť ministerstvo, 

aby som sa vyjadrovala. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Aby sme sa nezdržiavali, mohli by sme... mohli by sme sa 

dohodnúť, že potom sa zídete a vyjasníme, ale verím, že to nie je nejaká závažná. 

Dobre. Prihlásený pán poslanec Adamec, nech sa páči  

 

p. Adamec: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať k tomuto bodu, zaregistroval som, že okolo 

tohto bodu bol trošičku poslanecký vietor v zmysle, že bola kvôli tomuto ambícia zvolať 

mimoriadne zhromaždenie, ktoré nakoniec nebolo. Bola kvôli tomu zvolaná mimoriadna 

rada, miestna rada, ktorá dopadla ako dopadla. Ja sa len chcem opýtať, prečo bol kvôli 

tomuto, bola ambícia zvolať mimoriadne zhromaždenie? Prečo nebolo zvolané? A prečo 

bola tá miestna rada mimoriadna kvôli tomuto? Pýtam sa, pretože ,ja vlastne neviem 

koho sa pýtam, ale reči išli okolo, naši poslanci mi to nevedeli vysvetliť, tak som sa 

chcel tuná opýtať. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Pokúsim sa odpovedať.... pokúsim sa.. Dobre, nech 

zodpovie pán poslanec Guldan, prihlásený. Aj manuálne sa hlási.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo chcel by som pánovi poslancovi Adamcovi povedať, že po 

dohovore so starostom som sa...., sme sa dohodli, že mimoriadne zasadnutie miestnej 

rady budem navrhovať ja. Miestna rada sa zúčastnila, teda - sa konala bez mojej účasti, 

napriek tomu, že som ju ja inicioval. Týmto sa všetkým kolegom ospravedlňujem. Ja 

som to inicioval toto mimoriadne zasadnutie, pretože som to aj prisľúbil, niekedy v júni, 

s tým odôvodnením, že pokiaľ okresný úrad, ktorý schvaľoval § 25, teda zadanie, aby 

sme ušetrili čas, že akonáhle teda bude toto podpísané, aby sme vec pohli a nezdržovali, 

že zvoláme miestnu radu, kde sa schváli teda materiál. S tým, že sa posunie na 

mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva, ktoré som tak isto chcel iniciovať. Vzhľadom na 
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to, že ja som sa tej miestnej rady nezúčastnil a poviem vám na rovinu, jednoducho mi to 

vyšlo z hlavy. Deň predtým som bol  vo Viedni na dôležitej služobnej ceste v súvislosti 

tak isto ružinovskou pamiatkou, ktorá sa vyhlasuje za kultúrnu pamiatku. Jednoducho 

mi to ušlo. O desiatej, keď mi pán zástupca Pener volal, už som... už som... už ma to 

mrzelo. Ale - išlo celé - išlo len o to, aby sa tento pohyb obstarania územnoplánovacej 

dokumentácie zóny Cvernovky pohol, a čo najrýchlejšie sa schválil. Takže to je to 

vysvetlenie pán poslanec, aby ste mali informáciu, kto to spôsobil. Ja sa 

ospravedlňujem, bol som to ja. Chcem len poprosiť, pán zástupca - Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky pripraví a je to aj odpoveď aj pre developerov, ktorí sa angažujú 

okolo Cvernovky - pripraví doplnenie návrhu vyhlásenia objektov za NKP, pretože v 

čase, keď sa vyhlasoval ... vyhlasoval pradiareň za národnú kultúrnu pamiatku, vtedy 

spracovateľ tohto návrhu nejakým spôsobom, - stalo sa to -, si neuvedomil alebo 

nezohľadnil stavebnú súčast objektu silocentrály, ktorá sa teraz nachádza na inej parcele 

ako objekt pradiarne, teda tej hlavnej budovy a nevyhlásil tento objekt ako spolu... ako 

za stavebnú súčasť tej budovy. Takže takýto omyl sa stal aj na Pamiatkovom úrade. 

Budeme to chcieť napraviť tým, že dovyhlasujeme objekt silocentrály za NKP. 

Ďakujem. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, aj ešte doplním informáciu vlastne z tej miestnej 

rady koncom augusta, ktoré sa týmto zaoberala. Ten predpokladaný termín 

mimoriadneho zastupiteľstva vychádzal ... presný dátum teraz nemám v hlave, ale bolo 

to veľmi blízko, vlastne, prelomu augusta, septembra kde sú aj štátne sviatky. Bola ako 

vážna obava o uznášaniaschopnosť zastupiteľstva a potom tu boli aj finančné náklady 

spojené s mimoriadnym zastupiteľstvom, ale pevne verím, že sme nestratili nejako veľa 

času ani nič nezahatili, tým, že sa stretávame k tomuto bodu až dnes. Toľko na 

dovysvetlenie. Prihlásená pani poslankyňa Tomáškova. 

 

p. Tomášková:  Ďakujem. Samozrejme cieľom tohto zastupiteľstva, aj minulého, bolo, 

samozrejme, spracovávať jednotlivé územné plány zón, my sa asi dneska nedostaneme k 

informatívnym materiálom, k bodu Rôzne. Bude na to priestor asi inokedy, ale pri tomto 

bode, keďže sa o tom bavíme, nebudem navrhovať návrh uznesenia, aby sme ukladali 

príslušnej komisii, ale my máme rozpracované iné územné plány zón. V informatívnom 

materiáli je presná tabuľka, ako jednotlivé bežia. Ja len ako poslanec za Štrkovec, naozaj 

z tohto miesta prosíme aj o nejakú informáciu, ak my viete povedať. Stoja nám alebo 

ako sa pokračuje? My máme v dosť veľkom štádiu variantnom rozpracované územné 

plány zón na Štrkovci. Myslím si, že cieľom je naozaj sa v týchto veciach pohýňať. Ale 

trošku ma zaráža, že niečo, čo už je dobre pripravené, dobre sa komunikuje, nejde takým 

tempom, ako by sa dalo a tuná - trošku si neodpustím impertinentnú poznámku - aby 

sme my zvolávali zastupiteľstvo mimoriadne 2 týždne pred riadnym, kvôli normálnemu 

regulérnemu bodu, ktorí sme všetci boli ochotní naozaj prísť na miestnej rade a rokovali 

sme o tom bode. Ale, ako myslím si, že takým tempom by malo ísť spracovanie 

všetkých územných plánov zón. A myslím si, že práve príslušná komisia by mala tlačiť 

na všetky spracovania územných plánov, ale v prvom rade aj úrad. Takže by som 

poprosila, ak viete mi teraz v krátkosti povedať, tamtá situácia je dosť vypuklá na tom 

Štrkovci, spracovávajú, sú tam tri zóny a nikto z nás ani nevie, z poslancov nejaké 

bližšie informácie. Ďakujem.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Opýtam sa pani doktorky Richterovej, či máte 

teraz k dispozícii nejakú informáciu, ktorá by bola odpoveďou pre pani poslankyňu 

Tomáškovou. Ak by to mala byť len kusá informácia, vieme sa dohodnúť potom tiež na 

samostatnom stretnutí. Ak áno, tak nech sa páči. Poprosím mikrofón. S faktickou pani 

poslankyňa Tomaškova, nech sa páči, ak máte ešte doplňujúci dotaz, dokončite.  

 

p. Tomášková: Do toho, čo sa pýtal pán Adamec, naozaj my sme mobilizovali všetky sily, aby 

sme sa v auguste stretli, urobili miestnu radu, bol návrh rokovať kvôli... dvojtýždňový 

rozdiel tam bol.  Ja si myslím, že pri spracovaní územných plánov zón, čo sú rokové 

záležitostí, všetci vieme, koľko trvala Trnávka, chvalabohu tú sme schválili v minulom 

volebnom obvode. Štrkovec nám stojí už druhý rok!  A postupne sa - ospravedlňujem sa 

- nestojí -, on sa spracováva, ale idem tempom takým, že si myslím. Takže, ako - tlačíme 

na všetky spracovania územných plánov zón. Nepatrí to k tomuto bodu rokovania, ale 

keďže sa nedostaneme informatívnemu materiálu, nedá mi, aby som sa na to neopýtala.  

 

p. Richterová: Dobrý deň, ja iba chcem v krátkosti, aby som naozaj neprerušovala tento bod, 

čo sa týka Cvernovky. Myslím, že sme sa posunuli aj v Štrkoveckom jazere, myslím, že 

sme aj na komisii poslednej urgovali magistrát, kde sme nemohli dostať...Po roku sme 

dostali stanovisko k stavebným uzáverom na všetky 3 OPNZ Štrkovecké jazero. Čiže 

my to máme, boli tu na stavebnom úrade, čiže už sme sa posunuli, čo sa týka stavebnej 

uzávery -, že prebieha proces a teraz vyhodnocujeme pripomienky všetkých OPNZ 

Štrkovecké jazero, ktoré mal spracovateľ, pán Kaliský, nám odovzdať k 16. septembru. 

Čiže už keď tam, týmto spôsobom nám doručí, čiže zase sa posúvame, vyvážame tam 

vyhodnotenie pripomienky k konceptom... ku konceptom .. a na základe toho 

vyhodnotenia budeme robiť už - dá sa povedať - ten návrh zadania, návrh, čo sa týka 

variantného riešenia. Čiže aj tam sa už posunuli. Čo sa týka Štrkovecké jazero, že sme 

po roku dostali list z magistrátu, tie stanoviská, aj vďaka, myslím, že mestským 

poslancom, že nám posunuli tieto stanoviská z magistrátu. Konečne sme ich po roku 

dostali. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Prihlásený pán poslanec Hrabko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, ja len chcem povedať, že podporím tento návrh, pretože si myslím, 

že naozaj územné plány zón sú potrebné a je to jediný nástroj mestskej časti, ako by 

mala regulovať svoje územie. Podporím ho napriek tomu, že pán Guldán naposledy 

nepodporil môj návrh územného plánu plošne, pretože si myslím, že má ísť o odbornosť 

a má ísť o to, aby sa nejakým spôsobom sledoval záujem mestskej časti a nielen svojho 

volebného obvodu, kde som bol zvolený. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, faktickou pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Pani Richterová nepovedala, tak doplním ja, že reakcia 

hlavného mesta na štrkovecké 3 územné návrhy ... návrhy územných plánov zón, sa 

zdržali len preto, že tu nejako veľmi zvláštne funguje komunikácia medzi stavebným 

úradom a samosprávou. Že odpoveď z hlavného mesta dostal stavebný úrad a 

neoznámili to orgánu, ktorý má na starosti územné plány zón, takže preto sa to zdržalo. 

Tak ja by som poprosila keby táto komunikácia potom inokedy bola pružnejšia a keď 
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stavebný úrad vie, že sa jedná o stavebnú uzáveru, ktorá je síce v jeho kompetencii, ale 

objednáva si ju orgán územného plánovania, takže keby tam tá doba čakania a hľadania 

po úrade a po magistráte a kdekade netrvala tak dlho, tak, aby sme sa mohli pohnúť 

ďalej. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za pripomienku do diskusie. Už nie je nikto 

prihlásený, končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu 

uznesenia.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

- za a.) berie na vedomie - za 1.) správu o obstaraní prerokovaní návrhu zadania pre 

vypracovanie územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, 

apríl 2015, za 2.) stanovisko odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v 

Bratislave, za 3.) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri verejnom 

prerokovaní návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu zóny Cvernovka v 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, apríl 2015. Za  b.) schvaľuje zadanie vypracovanie 

územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, máj 2015. Za 

c.) ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi, koordinovať spracovanie konceptu a 

následne návrhu územného plánu zóny Cvernovka v Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

na podklade schváleného zadania pre vypracovanie územného plánu zóny Cvernovka v 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov (čistopis), v termíne september 2015. Dajte, prosím 

hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za uvedenie návrhu uznesenia. Sú prosím, nejaké 

pripomienky k tomuto návrhu? Nie je tomu tak. Pripravíme sa na hlasovanie. Prosím 

hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 21, nikto proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Konštatujem, že návrh uznesenia bol 

schválený.  

           hlasovanie č. 16. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

        - uznesenie č. 128/VIII/2015 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Naše rokovanie už v tejto chvíli trvá 2 

hodiny, urobili by sme si krátku 10 minútovú prestávku v rokovaní.   ...  Zídeme sa opäť 

o 16.20. Poprosím o dochvíľnosť, ďakujem.  

 

 

Bod č.12. 

Návrh na prerokovanie protestu prokurátora 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím zaujať už miesta, ukončiť telefonáty. Zaujmeme 

prosím naše miesta, budeme pokračovať. Prechádzame k bodu číslo 12 -Návrh na 

prerokovanie protestu prokurátora. V tomto prípade poprosím o uvedenie materiálu pána 

Mgr. Kopúna z Referátu právnych služieb. Nech sa páči, pán magister.  
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p. Kopún: Dobrý deň. Tak mestská časť Bratislava - Ružinov obdržala z Okresnej prokuratúry 

Bratislava 2 návrh, teda protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu 

mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov 

na území mestskej časti, zo dňa 24. 6. 2003. Čo sa týka vlastne samotného protestu 

prokurátora, tak Okresná prokuratúra tu hlavne vytkla tú skutočnosť, že naše pôvodné 

VZN o niektorých podmienkach držania psov predstavuje vo viacerých ustanoveniach 

prepis zákonnej úpravy. Potom, taktiež tu bol namietnutý aj nesúlad súčasne platnej 

legislatívy, keďže toto VZN bolo prijímané ešte v roku 2003, ako aj niektoré 

ustanovenia vlastne boli nad rámec samotného zákona č. 282 z roku 2002, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov. Boli to najmä ustanovenia týkajúce sa 

odchytu túlavých psov, čo je upravené v § 6, taktiež tam boli aj  ustanovenia najmä o 

vodení psov. Toto ustanovenie vychádza zo samotného § 4 zákona o niektorých, v 

ktorých sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ale táto agenda ... oblasť má byť 

upravená vlastne v zmysle štatútu hlavného mesta vo všeobecne záväznom nariadení 

hlavného mesta. Čo by som ešte teda podotkol, prokuratúra to namietla - aj absenciu 

definície verejné priestranstvo. Túto definíciu sme vlastne už v novo navrhnutom VZN 

zapracovali aj je, vlastne som túto definíciu viac-menej konzultoval s pani doktorkou 

Richterovou, tak aby zodpovedala miestnym podmienkam našej mestskej časti. Neviem, 

to boli asi také najpodstatnejšie veci, samozrejme, § 8 pôvodného VZN, tam vlastne boli 

upravené jednotlivé skutkové podstaty, lenže samotný zákon tie skutkové podstaty 

obsahuje. Vlastne my sme uviedli aj v novo navrhnutom všeobecne záväznom nariadení 

odkazy na príslušné právne predpisy, na prejednanie priestupkov a iných správnych 

deliktov vo veciach týchto niektorých podmienok držania psov. Takže neviem, ak by... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za uvedenie materiálu, otváram diskusiu, dámy a 

páni. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

- za a.) berie na vedomie protest prokurátora pod číslom PD 351511028 zo dňa 1. 7. 

2015 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 

2/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti zo dňa 24. júna 

2003. Za b.) vyhovuje protestu prokurátora pod číslom PD 33/15/1102 - 8 zo dňa 1. 7. 

2015 proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 

2/2003 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti zo dňa 24. júna 

2003, termín 22. 9. 2015. Dajte, prosím, hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia. Poprosím nejaké 

pripomienky k tomuto návrhu. Nie je tomu tak, pripravme sa preto na hlasovanie. 

Prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, 3 nehlasovali. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem.  

           hlasovanie č. 17. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - uznesenie č. 129/VIII/2015 
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Bod č. 13 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ....../2015  

z.....2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava- 

Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame súvisiacemu bodu číslo 13 - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti BA - Ružinov o niektorých podmienkach držania 

psov na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Aj tu poprosím pána Mgr. Kopúna o 

uvedenie materiálu.  

 

p. Kopún: Takže samotný návrh všeobecne záväzného nariadenia. Tento návrh... týmto 

návrhom sa vlastne vyhovelo protestu prokurátora, ktorý vlastne bol smerovaný voči 

nášmu pôvodnému VZN. Čo sa týka samotných odlišností oproti pôvodnému VZN, tak 

vlastne v § 1 tohto návrhu VZN sa upravuje výška úhrady za náhradnú evidenčnú 

známku psa, vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný, vymedzenie miest, kde 

je voľný pohyb psa zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejného 

priestranstva. Definície pojmov v § 2 všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 

2003 boli vypustené a z pôvodného § 3 evidencia psov sa určila iba suma úhrady za 

vydanie náhradnej evidenčné známky a vlastne toto je upravené v § 2 návrhu VZN. V 

§ 3 sa vytvorila vlastne avizovaná definícia pojmu verejné priestranstvo, s platnosťou 

vlastne pre celý návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia. V § 4 pre miesta, kde je 

vstup so psom zakázaný, sa vypustili iba trhoviská, pretože vlastne by to bolo v rozpore 

so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach a o zmene doplnení zákona o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov. V § 5 návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia sa definuje, 

čo je vhodnou pomôckou na odstraňovanie psích výkalov. Vlastne aj toto namietala 

prokuratúra, že tam tá definícia nie je uvedená. V § 6 sa, vlastne...  do § 6 sa 

zapracovalo ustanovenie v rámci kontrolnej činnosti, že to môžu vykonávať jednak 

kontrolnú činnosť aj poverení zamestnanci mestskej časti Bratislava - Ružinov alebo 

vlastne príslušníci okrskovej stanice Mestskej polície. Potom v § 7 v samotnom návrhu 

všeobecne záväzného nariadenia sú upravené sankcie vo vzťahu k fyzickým osobám, 

priestupky, a vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám, s právnymi 

deliktami, čiže tam je vlastne ten odkaz na tie príslušné právne predpisy, ako je napr. 

Zákon o priestupkoch, správny poriadok a taktiež aj Zákon o obecnom zriadení, 

prípadne Zákon o hlavnom meste, kde sa odkazuje vlastne na maximálnu ... kde sa 

odkazuje na porušenie vlastne tohto všeobecne záväzného nariadenia zo strany 

právnických osôb, ako aj fyzických osôb oprávnených na podnikanie. Pri tejto tvorbe... 

vlastne tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenie som taktiež vychádzal vlastne aj z 

legislatívy niektorých miest na Slovensku, hlavne napr. som si pozeral všeobecne 

záväzné nariadenia mesta Ružomberok, Prešov, Banská Bystrica, a vlastne viac-menej 

snažil som sa toto všeobecne záväzné nariadenie aj za súčinnosti pani doktorky 

Richterovej, ako aj pána doktora Tótha skôr viac-menej pripraviť tak, aby zodpovedalo, 

čo najlepšie, samozrejme, potrebám našej mestskej časti. Neviem.... takže toto by bolo 

asi tak viac-menej na uvedenie materiálu. Nech sa páči, pokiaľ by boli otázky.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu otváram diskusiu. Pán 

poslanec Guldan, nech sa páči.  

 

p. Guldan: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predkladateľ, chcem vás poprosiť, pre 

budúcnosť, pojem verejné priestranstvo, tak ako ste ho tu vzorne rozpísali, treba držať v 

pamäti aj v historickej pamäti tejto mestskej časti, pretože to je pojem, ktorý budeme 

často používať, aby sme nemenili naňho názor. Tak si dobre označte tento pojem, lebo 

budeme potom často sa aj odvolávať, pretože tie VZN, kde bude o ňom reč, by mali byť, 

toto pomenovanie - definícia pojmu verejné priestranstvo zhruba rovnaká. Taká prosba 

na vás. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, nikto nie je prihlásený ďalej do diskusie, končím 

diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

- za a.) schvaľuje návrh všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov číslo/2015, no 2015, o niektorých podmienkach držania psov na územiach 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov, za b.) ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi, 

za 1.) vyhlásiť všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Ružinov o 

niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov, za 

2.) zverejniť spôsob mestskej, mestskej časti obvyklým, termín - ihneď po podpise 

starostom. Dajte, prosím, hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú prosím k návrhu uznesenia nejaké 

pripomienky? Nie je tomu tak. Ide o všeobecne záväzné nariadenie, preto je potrebné 

3/5 prítomných poslancov. Pripravíme .../prepáčte/ ...pripravíme sa na prezentáciu. 

Prosím, prezentujme sa. Už v tejto chvíli môžem skonštatovať dostatočný počet 

poslancov. Kolegovi v návrhovej komisii, prosím, vytiahnite kartu, ak tu nie je. 

Pripravíme sa na hlasovanie, prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 21, proti nikto, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

všeobecne záväzného nariadenia bol schválený. Ďakujem. 

           hlasovanie č. 18. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 130/VIII/2015 

 

 

 

 

Bod č. 14 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015 z  

........2015, o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava  

– Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Nasleduje bod číslo 14 - Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti BA - Ružinov o poskytovaní finančných dotácií a grantov z 
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rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov. Materiál... o uvedenie materiálu poprosím 

pána zástupcu Gajdoša.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov číslo 34/3/2015 zo dňa 17. 2. 2015 miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti požiadalo mňa, ako zástupcu, aby som pripravil návrh nového 

všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa upravia podmienky poskytovania dotácií 

osobám uvedeným v § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Zb. zákonov. Novelizácia zákona, 

resp. novelizácia VZN bola dôležitá hlavne preto, pretože predtým v tomto VZN sa 

prejednávali aj právnické osoby, ktorých zakladateľom bola Mestská časť Ružinov, 

respektíve, aj samozrejme, aj ďalšie subjekty uvedené v § 7 ods. 2 zákona č. 583 o 

rozpočtových pravidlách. Vznikali tu  občas kontroverzné situácie. Svedkami sme toho 

boli v zásade na začiatku nášho volebného obdobia - teraz, keď sa jednalo o televíziu, 

ktoré... ktorým sa vlastne komplikovala dotácia tejto... tejto organizácie, ktorej - 

samozrejmé je zriaďovateľom mestská časť. Čiže návrh VZN sa vzťahuje momentálne 

len na poskytovanie dotácií grantov a nevzťahuje sa na poskytovanie dotácií a grantov, 

právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mestská časť. To je veľmi ...veľmi vážny 

rozdiel. Ďalej , zrušené VZN pod číslom 3/2011 v znení neskorších zmien, respektíve 

jeho úplné znenie číslo 12/2012 jednoznačne nerozlišovalo dotácie a granty, čím 

vznikali v praxi aplikačné problémy. Predkladaný návrh VZN jednoznačne odlišuje tieto 

2 veci a upravuje proces od žiadosti, cez schvaľovací proces až po vyúčtovanie a 

kontrolu. A to osobitne pre granty a osobitne pre dotácie, čím odstraňuje 

nejednoznačnosť predchádzajúceho VZN a výkladové problémy. Pristúpil by som, ak 

dovolíte, priamo k VZN, ktoré... ktoré navrhujeme, s ktorým ste sa mali možnosť 

zoznámiť a prakticky všetky komisie sa k nemu vyjadrili. Zosúladil som... alebo - 

zosúladili sme návrhy uznesení k tomuto VZN. V 1. kole by som vám rád predstavil 

návrhy zmien, ktoré si predkladateľ osvojil. Sú to všetko, opakujem sa - ako, návrhy, 

ktoré predkladali jednotlivé komisie. Čiže v § 4 ods. 2 sa slovo - dotácia - za slovo 

dotácia doplniť - a granty, aby tá jednoznačnosť stále bola. V § 6 ods. 3 vypustiť slovo -

projekt- a nahradiť ho slovami -oblasť- v zmysle § 5 ods. 2 tohto nariadenia. Ďalej v § 7 

ods. 1 zmeniť dátum z 20. 10. na 15. 9. Je to požiadavka viac-menej z organizačných 

dôvodov, ktoré vzhľadom k tomu, že aby bol dostatočný čas vedieť pracovať tieto 

žiadosti o dotácie a zároveň, aby boli.... bol čas aj na zasadnutie grantovej komisie. 

Ďalej v § 7 ods. 3 bod 1 písm. c) doplniť za slovo -žiadateľa- v prípade právnických 

osôb, aby sme nedezorientovali tých, ktorí žiadajú o dotáciu, respektíve grant a nie sú 

právnickou osobou. Ďalej doplniť v prílohách, čo je tiež dôležitá vec, v 1 a 2 v bode 12, 

1 za slovo žiadateľa, - doplniť kópiu - a v ďalšom - za slovo -žiadosti- doplniť originál, 

respektíve osvedčená kópia. Tak isto za slovom -mesiace- doplniť takisto -originál-, 

respektíve -osvedčená kópia. Čiže s týmito zmenami, ktoré ... ktoré navrhovali komisie, 

sa predkladateľ si ich osvojil a podľa mne známych, teda, ako pravidiel sa tým pádom o 

tomto nemusí rokovať, pretože predkladateľ si ich osvojil. Ďalej je tu súbor pripomienok 

z komisií, s ktorými sa predkladateľ nestotožnil a to z toho dôvodu, že sme si tieto veci 

nechali vysvetliť právnym oddelením, ktoré sa k tomu postavilo podľa jestvujúcich a 

platných zákonov. Takže napr. bola požiadavka v § 4 ods. 1 písm. a) komisia navrhuje 

vypustiť - alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len hlavné 

mesto) písm. c) komisia navrhuje vypustiť- alebo hlavného mesta. Čiže totožné v 

obidvoch písmenách. S pripomienkou sa nestotožňujeme, pretože definícia osoby, ktorej 
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môže Mestská časť Bratislava - Ružinov poskytnúť dotácie je uvedená v § 7 ods. 4 

zákona o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov nasledovne: Právnickej 

osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe, podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý 

pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo 

poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok 

ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Obcou je -ako- hlavné mesto 

Slovenskej republiky Bratislava, tak aj mestská časť podľa § 1 a zákona o hlavnom 

meste Slovenskej republiky číslo 377/90 Zb. neskorších predpisov. Čiže to je právnické 

odôvodnenie, prečo vlastne sa nestotožňujeme s týmto návrhom. Ďalej v § 5 ods. 1 

písm. c) komisia navrhuje ....  teda písmeno c) komisia navrhuje ako celok vypustiť. S 

pripomienkou sa nestotožňujeme, pretože účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá, 

upravuje § 7 ods. 4 - 583/2004 nasledovne: Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a 

fyzickej osobe, podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo 

ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom 

obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok v ustanovených všeobecne 

záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Čiže to je jednoznačne definované v zákonom. V § 6 ods. 3 navrhujeme upresniť znenie 

nasledovne: Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť v zmysle § 5 ods. 2 

tohto nariadenia len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant na 1 kalendárny rok. V § 6  - 

Odkazy pod čiarou, komisia navrhuje doplniť odkaz 1 - pod čiarou o zákon č. 35/2002, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213 zbierky. S pripomienkou komisie sa 

nestotožňujeme, nakoľko odkaz 1 pod čiarou znie -§ 2 ods. 2 zákona č. 213 zákona 

zbierky o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 213/1997 Zb. zákonov bol novelizovaný po novelizácii 

zákonom č. 35/2002 a ešte 6×. Preto by bol legislatívny odkaz neaktuálny. Komisia 

navrhuje doplniť legislatívny odkaz o zákon č. 406/2011 Zb. zákonov o dobrovoľníctve. 

S pripomienkou komisie sa nestotožňujeme, nakoľko legislatívny odkaz číslo 1 a 2  

korešponduje s legislatívnymi odkazmi v § 7 ods. 4 zbierky číslo 583/2004 Zb. zákonov. 

Odkaz pod čiarou číslo 1 odkazuje na § 2 ods. 2 číslo 213/1997 Zb. o neziskových 

organizáciách. Ďalej v § 8 ods. 1 komisia navrhuje doplniť názov grantovej komisie o 

rozvoj komunitného života. Pozn. názov komisie bol presunutý do § 2 ods. 2 nariadenia, 

nakoľko na tomto mieste sa názov grantovej komisie spomína prvýkrát a v ďalšom texte 

sa používa len legislatívna skratka "grantová komisia". Názov grantovej komisie znie 

tak, ako je uvedené v návrhu nariadenia komisie, ako poradné iniciatívne a kontrolné 

orgány môže zriaďovať podľa § 15 zbierky číslo 349 len miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti, ktoré súčasne určuje aj názov komisie. Pokiaľ sa má zmeniť názov 

komisie, musí o tom rozhodnúť miestne zastupiteľstvo samostatným uznesením a nie v 

rámci návrhu všeobecného ... všeobecne záväzného nariadenia. V § 11 ods. 1 komisia 

navrhuje, aby grantová komisia predkladala odporúčania na podpísanie zmluvy o 

poskytnutí dotácie alebo grantu starostovi mestskej časti. S pripomienkou sa 

nestotožňujeme, pretože v § 11 nariadenia upravuje len schvaľovací proces grantov. 

Schvaľovací proces dotácií je upravený v § 8 nariadenia. Pokiaľ by bola pripomienka 

akceptovaná, navzájom by si odporovali § 8 a 11 nariadenia. Navrhujeme, aby grantová 

komisia predkladala odporučenie na podpísanie zmluvy o poskytnutí grantu miestnemu 

zastupiteľstvu preto, lebo grantová komisia bola zriadená miestnym zastupiteľstvom ako 

jeho poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Čiže toľko na vysvetlenie. s 
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pripomienkami, s ktorými sme s nestotožnili. Ďalšia vec bola myslím, že stavebná 

komisia žiadala o vysvetlenie, prečo nemôže grant, respektíve dotáciu dostať fyzická 

osoba, nepodnikateľ, teda občan. Dostal som rovnako vysvetlenie z právneho oddelenia, 

že rieši to zákon. Jednoducho nemôžu sa posielať peniaze na súkromný účet. Čiže 

jednoducho nemôže grant byť poskytnutý ani dotácia fyzickej osobe, nepodnikateľovi, 

resp. neorganizácii. V ďalšom by som rád predniesol uznesenia, respektíve návrhy 

uznesení, ktoré sú z jednotlivých komisií a ktoré sú asi vhodné tuná na diskusiu, ku 

ktorým vlastne nie je právny alebo právne nejaký vyhranený názor a ktoré ... ktoré má v 

záujme vylepšiť toto VZN. Čiže v § 3 ods. 1, ods. 2 doplniť, - pričom na granty sa 

vyčlení minimálne 1% z príjmov mestskej časti. Toto je návrh myslím si, že troch 

komisií. Takže ako možno by stálo za to toto prediskutovať na tejto pôde. A ďalšie ... 

ďalšie teda pripomienky sú vypustiť celý paragraf číslo 9. Ďalšie sú do § 5 ods. 2 

doplniť do oblasti kultúra, umenie, ochrana pamätihodností mestskej časti, podpora 

aktivít kultúrneho dedičstva v mestskej časti, a poslednej do § 6 vloží nový odsek 6, 

jednému žiadateľovi môže byť poskytnutá v jednom kalendárnom roku len 1 dotácia 

alebo 1 grant. V § 6 prečíslovať ods. 6 až 10 na ods. 7 až 11.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. 

Faktickou pán poslanec Bajer, potom riadnou pán poslanec Hrapko.  

 

p. Bajer: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, tento bod číslo 14, také trošku, že na diskusiu. 

Naozaj prešlo to tými komisiami, v ktorých sme si povedali v podstate - nie že svoj 

názor, ale v ktorých vlastne žiadame určité body vypustiť, že či nie je dôvod alebo 

zmysel tento bod číslo 14 v tomto momente stiahnuť, prepracovať, zapracovať tie 

pripomienky komisií a opätovne dať na prerokovanie do zastupiteľstva? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak, faktickými prihlásení, pani poslankyňa 

Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Áno, prihováram sa za to, lebo to, čo čítal teraz pán 

vicestarosta Gajdoš, ja zas po pár sekundách som prestala vnímať, čo číta. Máme 

predložený návrh VZN a ten nie je ten, ktorý máme schvaľovať. Ak ja mám schvaľovať 

niečo, čo nemám pred sebou na papieri, tak ja za to nemôžem hlasovať. Ja by som si 

prosila, keby sme dostali to.... opravený návrh VZN vytlačený. Čiže buď to presunieme 

na 6. októbra alebo niekedy inokedy. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickými ďalej prihlásení, pani poslankyňa 

Tomášková.  

 

p. Tomášková: Ďakujem. Reagujem na obidvoch predrečníkov a to by sme museli návrhom 

uznesenia riešiť, aj teda pripomienku pána Bajera, aj pripomienku pani Šimončičovej, 

by musela byť predložená. Ale dovolím si tvrdiť asi nie je moc šťastne spracovaný tento 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, pretože ak prešiel v zmysle pravidiel 

rokovacieho poriadku komisiami a väčšina komisií, naozaj drtivá väčšina sa na 

niektorých veciach uzniesla, predkladateľ, samozrejme, nemusí, ale mal zapracovať aj 

to, čo akceptoval. Je dosť veľkou chybou, že vlastne my ideme schvaľovať zvlášť text, 

to už malo byť do toho textu, minimálne to malo byť do toho textu zapracované. A s 
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tými pripomienkami, s ktorými sa nestotožňuje, beriem, tie tam zapracované ani nie sú. 

A potom sú tie na diskusiu. Tak, keby sme pokračovali v rokovaní, tak prosím kolegov o 

naozaj maximálnu sústredenosť, pretože je naozaj pravda, že definitívne znenie toho 

VZN, po takomto procese schvaľovania pozmeňujúcich, doplňujúcich a upravujúcich 

uznesení, vlastne nikto nevie, čo je. Ja osobne neviem či to tak veľmi tlačí a môžeme si 

dovoliť ešte napr. raz to vrátiť, nechám na hlasovanie. Osobne by som sa uchádzala aby 

sme to VZN schválili, ale naozaj, všetci sme boli sústredení na to, čo budeme hlasovať a 

upozornenie možno naozaj na tom, na čom sa väčšina na komisiách zhodne, malo byť 

zapracované - nie zvlášť uznesením, že toto akceptujem. To malo byť v tom texte 

zapracované. Je to dosť zmätočné, že prosím teda kolegov o pozornosť. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Než dám slovo prihláseným, poprosím pána zástupcu 

Gajdoša o reakciu.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu: Ja len drobnú reakciu. Jednalo sa o časový sklz v podstate ide o 

to, že niektoré komisie sa mi vyjadrovali v podstate pred dvomi alebo tromi dňami. Čiže 

VZN viselo v tom ako bol návrh a týmto preto som vás vlastne s týmto -v úvodzovkách- 

unavoval, lebo toto je spracované kompletne ako, aký je to. Mne to nerobí problém 

prihlásiť to nabudúce s tým, že vám to spracujem ako celok. Ako uznáte za vhodné. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, zatiaľ sú v diskusii prihlásení faktickou pán 

poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem, ja sa tak isto prihováram za stiahnutie už len kvôli tomu, že chýba k 

tomu základný dokument, ktorý teraz ste čítali a to je vyhodnotenie pripomienok. No my 

to nevidíme. A ešte navyše, keď po časti, časť bola akceptovaná, časť bola zamietnutá, 

časť bola akože pripustená na diskusiu -priznávam, že mne sa tu nechce diskutovať. To 

sme si mali prediskutovať na komisiách, nie na zastupiteľstve. Takže ja dám návrh na 

predloženie na ďalšie zastupiteľstvo s tým, že aj s vyhodnotením pripomienok. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ďalej prihlásená faktickou pani poslankyňa 

Štasselová. 

 

p. Štasselová: Ďakujem, ja sa asi tiež prihováram za toto, aj keď by som potom stiahla ten... tú 

svoju.... ten vstup, keďže sa dostávame do rozporu s jedným starým uznesením. Ale 

moja otázka je, či by sme to vedeli stihnúť nie na ďalšie zastupiteľstvo, ale na tú - 

vlastne ak neprerokujeme dneska všetko, tak na tú druhú polovicu, pretože toto 

uznesenie obsahuje aj dotácie a dotácie by mali byť už súčasťou rozpočtu. Tak ja 

neviem, že či to potom všetkom stíhame. No ale ak to neschválime na tom ďalšom, tak 

zase sa to posúva. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Než dám slovo ďalším prihláseným, tu len vstúpim 

poznámkou, že my, ak si to teda podvečer potom schválime, vlastne by sme sa nabudúce 

nestretli na, akoby ďalšom zastupiteľstve, ale len na pokračovaní tejto schôdze, ktorá už 

raz má schválený program. Takže prerokovanie toho, ak to prejde 6. 10., to žiaľ nevidím 

reálne. Nech možno poprosím o reakciu predkladateľa, alebo teda jedného zo 
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zodpovedných prihlásených faktickou. Dám slovo..., prihlásený faktickou pán poslanec 

Jusko. 

 

 p. Jusko: Ja by som trošku oponoval, pretože myslím si, že pán vicestarosta Gajdoš urobil to, 

čo mal. Minimálne, čo si pamätám v našej komisii grantovej sme o tom išli pod po bode. 

Druhá vec je, keby každý ten materiál bol taký, ktorý ide aj do zastupiteľstva, že je 

určitá voľnosť k vyjadreniu sa k tomuto materiálu, ktorý vyvolá buď diskusiu alebo 

emócie, tak by to bolo dobré. Samozrejme, keď to považujete za potrebné to 

prerokovávať ďalej, tak prečo nie. Otázka je, aby to bolo prešlo nielen komisiami, ale 

aby to prešlo aj poslaneckými klubami, aby teda nikto z toho procesu nebol niekde 

vyňatý, a aby sa všetci vyjadrili k tomu, pretože komisia má osobitné miesto, ktoré jej 

dáva potom tú silu, že vlastne to, čo rozhodne, tak to dáva k podpisu starostovi a tým 

pádom vlastne v tej komisii nemusia byť všetci zastúpení. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Poprosím o reakciu pána zástupcu Gajdoša, za 

predkladateľa.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Možnože to nie je úplne tak predkladaný materiál ako 

dajme tomu býva zvykom, ale v podstate si myslím, že tento materiál je dosť závažný a 

vyžaduje si istý druh odkomunikovania vecí, pretože všetko to, čo bolo, povedzme si 

veľmi jednoduché a technické, to sme automaticky akceptovali z tých návrhov komisii. 

Ale týchto - tieto 4 body, ktoré sú tu, ktoré som dal ako alternatívne na prediskutovanie 

sú body, s ktorými neboli stotožnené všetky komisie. Tudíž ja nemôžem s čistým 

svedomím zapracovať do materiálu pripomienku, ktorá je dajme tomu aktuálna, veľmi 

zaujímavá, možno aj dobrá, prospešná, ale nie sú s ňou stotožnení všetci. Čiže z tohto 

dôvodu som si to dovolil takto riešiť. Ale je to na vás, ako ďalej, len ja - ako nemám 

svedomie tieto 4 pripomienky zapracovať priamo do hotového materiálu. Napriek tomu 

viem tam zapracovať len to technické, s čím nie je problém. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, teraz riadne prihlásený pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, ja mám pripravený teda ako doplňujúci návrh, ale po tejto diskusii 

čo tu prebehla sa chcem opýtať pána zástupcu Gajdoša, či teda nemieni stiahnuť tento 

návrh a dá predložiť ho na následujúce zastupiteľstvo, s vyhodnotením pripomienok? Či 

tým, že pán prekladateľ je starosta, tak sa pýtam zle? Pýtam sa pána Penera, ktorý je 

prvý zástupca starostu a zastupuje ho na tomto zastupiteľstve, či si osvojí tento môj 

návrh a stiahne materiál z rokovania s tým, že sa predloží na nasledujúce zastupiteľstvo? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No, nechcem teraz zase posúvať problém ďalej, hrať tu 

pingpong, len na to by som rád konzultáciu s pánom zástupcom Gajdošom, nakoľko on 

bol vlastne zodpovedný, je tam uvedený medzi zodpovednými. Dobre, vidím v jeho 

očiach súhlas, v tom prípade v zastúpení pána starostu ako predkladateľa sťahujem tento 

materiál z rokovania zastupiteľstva. Ak máte záujem pokračovať v diskusii môžeme 

dobehnúť ak nie tak sa prosím odhláste dvojitým stlačením. Prihlásení,...  no pani 

poslankyňa Šimončičová ale už si tam na červeno, už máš, ... riadne by si sa pri... 

Faktické sa neodvíjajú od počtu na koho.... ale od počtu, ktorý máme v rokovacom 
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poriadku. Prihlás sa prosím riadnym príspevkom. Prihlásená pani poslankyňa 

Tomáškova. 

 

p. Tomášková: Dobrý deň, treba si ešte jedno premyslieť, trošku ma zarazilo, lebo miestna 

rada tento materiál mala a správne podotkol aj pán kolega, že miestna rada prijala 

uznesenie, že žiada spracovateľa zapracovať pripomienky - teda mieste rady, aj 

pripomienky z komisií, čo sa nestalo. Minimálne k niektorým veciam, nevravím, že k 

všetkým. Ale treba si dať pozor. My tam... grant mi nerobí problém, pretože na grant 

pomerne čas pri schvaľovaní rozpočtu, že či dáme takú sumu, minimálne jedno percento 

a podobne, ja v tom nevidím problém. Problém je v tej dotácií, tam som si všimla, že 

meníte termín predkladania žiadosti o dotácii z nejakého iného termínu na skorší. Ak to 

budeme zbytočne, že naozaj že odkladať, treba si s tým akože naozaj pohnúť, lebo, 

dobre - nemusíme prideľoval dotácie budúcoročného rozpočtu, ale ak to naozaj 

nezvládneme tak neviem, potom ten termín nestíhame. Takže ja, vidím to dosť 

nešťastne, teda som z toho smutná, pretože myslím si, že tento materiál bol naozaj 

prerokovaný miestnou radou veľmi zodpovedne, sedeli sme k tomu dosť dlho, aj pán 

kontrolór mal k tomu dosť závažné a pádne pripomienky, bolo to vo všetkých 

komisiách. V našom poslaneckom kruhu, ktorého som ja súčasťou viem, že sa to 

prerokovávalo, preto som prekvapená, že zrovna pri tomto materiáli sme proste 

nadobudli na to, že naozaj v takejto podobe my vlastne nevieme presne tú citáciu, alebo 

tú textáciu toho, čo ideme schvaľovať, je to veľmi pracné takto schvaľovať. Neviem, 

rozhodnite sa kolegovia, neviem. Pani, poprosila by som možno ešte raz o názor pani... 

Áno? Tak... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Už zaznelo z mojich úst stiahnutie materiálu. Takže už 

nemôžem zobrať naspäť. No, faktická pán poslanec Hrapko, potom pani poslankyňa 

Šimončičová .... 

 

p. Hrapko: Ja sa ospravedlňujem, len jedinú pripomienku poprosím, keď to pôjde do ďalšieho 

zastupiteľstva naozaj, to, čo neni problém zapracovať do textu to, čo problém je, 

vyhodnotenie a dať to ako prílohu k tomu, aby sme sa vedeli potom trebárs ku každému 

bodu vyjadriť hlasovaním alebo nejakým konsenzom. Aby sme vedeli, o čom hlasujeme 

aj akým spôsobom je čo zapracované, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za pripomienku, prihlásená pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem, ja som chcela navrhnúť takéto riešenie. V prípade, že stiahnete, pán 

vicestarosta - stiahnutie, aj toto by mohlo byť riešenie, že my potrebujeme dostať znenie 

aktuálne, čo tuto pán vicestarosta Gajdoš čítal všelijaké zmeny a my to nevieme. Ja si to 

neviem predstaviť. To prerušenie rokovania v tomto bode dovtedy, kým to dostaneme 

všetci vytlačené nastane až 6. októbra a to pokračujeme tu robotu, to isté zastupiteľstvo. 

Nestihneme to do 18 hodiny dostať všetci preklepané, rozmnožené, ale dostaneme to 6. 

októbra. Veď to je úplne elegantné riešenie. Tak, musíte ale stianuť stiahnutie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Už som raz vyslovil to stiahnutie materiálu. Takže teraz je 

moja otázka cti a charakteru, aby som za tým stál, ale toho 6. 10. - opäť opakujem, ak si 
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to podvečer schválime, bude to pokračovanie tejto schôdze. Takže ja keď som stiahol 

materiál za pána starostu z tejto schôdze, už nie v mojich silách tam to vrátiť. ... No, 

každopádne na dnešný deň je tento materiál stiahnutý, vieme sa poradiť aj o právnych 

zákutiach tohoto problému a pripraviť materiál tak, aby sme sa mu vedeli v budúcnosti 

venovať.  Nikto nie je prihlásený do diskusie, končím diskusiu. Bude to však bez 

návrhu uznesenia v tomto prípade, nakoľko materiál bol stiahnutý.  

 

 

Bod č.15 

Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické  

užívanie nehnuteľnosti – pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec“,  

predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Prechádzame k bodu číslo 15 / pardon,/  Návrh na 

schválenie finančnej odplaty v zmysle zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie 

nehnuteľnosti, pozemok, ktorý sa nachádza / pardón/ ... ktorý sa nachádza "Areál hier 

Štrkovec" predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, Bratislava. Tu 

poprosím pána prednostu o uvedenie materiálu. 

 

p. Hagara – prednosta MÚ MČ:  Ďakujem za slovo.  Okresný úrad Bratislava, ako správca 

pozemkov, ktoré v dôvodovej správe v presne špecifikované - ja to nebudem celé čítať, 

predložil 30. 6. 2015 mestskej časti Bratislava - Ružinov návrh na zmluvu finančnej 

odplate za faktické užívanie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území 

Ružinov.  A to síce za obdobie od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 v cene 3 eurá za meter 

štvorcový a rok. Celková výmera je 13 313 m², tak že odplata predstavuje 79.878 EUR. 

Tento Areál hier Štrkovec bol ešte v roku 1291 zverený protokolom 73 mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Následne boli uzavreté nájomné zmluvy, ktoré sa postupne 

predlžovali až do roku 2006, kedy sa vlastne právny vzťah k týmto pozemkom, či už 

prenájom alebo vlastníctvo akoby ukončil.  Mestská časť - máte to na strane 6 uvedené, 

viacerými listami niekoľkokrát ... niekoľkokrát - znamená, že keby som nespočítal 

možno ich bolo 8 - 9 - 10, vyzývala už potom Okresný úrad, ktorý dôvod v zastúpení... 

zastupoval štát vo vlastníctve k tým pozemkom, aby sa predĺžila nájomná zmluva 

eventuálne, aby mestská časť mohla odkúpiť pozemky. Na toto sme exaktné odpovede 

nedostali. Skončilo to vlastne tým listom, ktorý som spomínal vzhľad 30. 6. 2015, kde 

nám predložili zmluvu. Medzitým ... my sme na to hneď odpovedali, že vzhľadom na 

výšku sumy, to musí ísť do miestneho zastupiteľstva, ktoré najbližšie je teda 22. 9. až 

tam ho prerokujeme a že budeme na to reagovať. Oni nás, ale hneď na začiatku augusta 

dali na súd. Dokonca citujú ten list, čo sme im poslali a vlastne teraz tá kauza okrem 

toho, že to teraz tuná prerokúvavame je aj na súde, a je to vlastne žaloba za neoprávnené 

obohatenie sa používaním tých pozemkov. Čiže to je asi taká ... taký stručný úvod do 

toho. Všetky podrobnosti, kolaudačné rozhodnutia na prevádzku, súpisné čísla, čísla 

listov, ktoré mu poslali to tam všetko máte. Čiže, ak sú nejaké otázky k tomu, buď 

písomne by som ich vám ja zodpovedal,  alebo pani doktorke Šafárikova. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Do diskusie prihlásená pani 

poslankyňa Tomáškova. Nech sa páči. 
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p.Tomášková: Dobrý deň, znova vás všetkých zdravím, pretože ten deň jeúplne katastrofálny, 

podľa mňa, lebo čo materiál, tak to je akože úplný smútok. 79.000 EUR ideme zaplatiť 

za 2 roky užívania od platných riešení do 31. 8. Na miestnej rade bolo dosť, musím 

povedať zdesenie, pri tomto materiáli, keď sa nám dostal. Ja, aj miestna rada dala, 

neviem či to bolo uznesením, som si to už nepozerala, ale návrh, aby okrem toho, že 

teda právne musíme zaplatiť za niečo, čo sme užívali, komerčne využívali a nebol tam 

urovnaný právny vzťah, bolo nám pomerne ako pracne aj vysvetlené celá tá genéza 

predkladaní, ale dali sme tam pripomienku z miestnej rady, že naozaj, čo ďalej? 

Medzitým som telefonicky zistila, že tam je ten návrh, je to aj v materiáli predložené, že 

zámeny pozemkov, čo na tej miestnej rade zatiaľ nebolo povedané konkrétne, ale ak 

dovolíte, kolegovia, ak zasa doplním návrh uznesenia, aby to bolo jednoznačne 

povedané, že proste my ideme zaplatiť do 31. 8. niečo, čo sme užívali, hoci sme 

vyzývali, aby sa to dalo právne do poriadku. Nevieme zatiaľ, čo ide ďalej. Nie sme my tí 

strojcovia, či nám mesto schváli, napríklad potom, keď sa aj prevedie pozemok, ktorý je 

navrhnutý, lebo to budú schvaľovať mestskí poslanci, tú správu alebo ten prevod, nie 

my. Proste tiež je to také, že bude to do budúcnosti, čo bude a my vlastne neviem čo, 

neriešime ani do konca roka riešenia, ani na najbližšie obdobie. Takže ak dovolíte 

prečítam vám návrh uznesenia k tomuto bodu. Pôvodne to bol bod 15, teraz teda bod 17. 

Dopĺňam bod c.), kde žiadame pána starostu predložiť písomnú informáciu o výsledku 

rokovania s primátorom hlavného mesta Bratislavy o majetko-právnom vysporiadaní 

formou zámeny s Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6. Informácia na 

najbližšie rokovanie. A po d.), žiada starostu v prípade nemožnosti realizovať zámenu 

pozemkov, predložiť návrhy riešení zabezpečujúce riadne užívanie nehnuteľností 

pozemkov, na ktorých sa nachádza Areál hier Štrkovec s Mestskou časťou Bratislava - 

Ružinov. Ja si myslím, že my by sme mali byť teoreticky pripravení na viacero možností 

a minimálne by tu mala byť pripravená stratégia, pretože všetky vieme, že to je klenot 

Ružinova - Štrkovecké jazero a slúži naozaj, kto tam chodí, chodíme tam asi všetci, 

obrovskému množstvu obyvateľov a táto informácia je podľa mňa, ak sa nejakým 

spôsobom bude vysvetľovať, ťažko - je šokujúca. Takže, prosím Vás o podporu 

takéhoto doplnenia návrhu uznesenia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, poprosím odovzdať návrhovej komisii. S faktickou 

prihlásený pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja nepoznám históriu, okrem toho, čo ste tu povedali. Mňa by zaujímalo, zástupcu 

právneho oddelenia, keby nám mohol povedať, aké sú varianty podľa jeho názoru, 

pretože predpokladám, že on lepšie pozná celkovú históriu toho, čo sa deje v tejto kauze.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pani doktorke Šafáriková. Ďakujem, poprosím o reakciu.  

 

p. Šafáriková: Dobrý deň prajem. Tak tu je situácia taká, že vzhľadom na skutočnosť, že 

vlastníkom pozemkov je štát, ktorý zastupuje Okresný úrad, Staromestská 6, je pánom 

situácie, čo sa týka majetkovoprávneho usporiadania týchto pozemkov. Oni nám navrhli 

zámenu pozemkov. Táto zámena je momentálne v štádiu riešenia s hlavným mestom, 

pretože navrhli na zámenu pozemkov pozemky, ktoré sú nie všetky nám zverené do 

správy. Čiže musí sa koordinovať zámena pozemkov alebo majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov s hlavným mestom. Listy prebiehajú, sú prílohou materiálu, kde 
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rokujeme aj s prednostom, aj s pánom primátorom. Čiže majetkovoprávne usporiadanie 

môže byť buď formou zámeny, kúpy alebo prenájmu. Prenájom štátneho majetku môže 

byť maximálne na 5 rokov.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ešte Vás poprosím zotrvať pri mikrofóne, keby 

boli dotazy. Prihlásený ďalej pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Ak som to dobre pochopil, jedná sa o to, že okresný úrad chcel nejakú zámenu, 

ktorá sa neuskutočnila. Z toho dôvodu nám v podstate dal, vyrúbil to, čo má zo zákona 

právo. Je to tak, alebo nie je to tak? 

 

p. Šafáriková: My sa snažíme už dlhšiu dobu o majetko-právne usporiadanie týchto 

nehnuteľností. Od doby ako ukončený bol nájom. Okres navrhol zámenu. Táto zámena, 

ako som hovorila, musí byť uskutočnená s primátorom hlavného mesta, pretože 

zamieňať sa majú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve aj v správe hlavného mesta. 

Niektoré sú v našej správe. Čiže toto je stále v rokovaní a na tom sa pracuje.  

 

p. Hrapko: Môžem vedieť o aké pozemky sa jedná, ktoré sa majú zameniť za toto? 

 

p. Šafáriková: Navrhnuté sú na Vietnamskej ulici. Na Vietnamskej ulici, ak Vám niečo hovorí, 

taká športová hala je tam, vedľa sú tenisové kurty a pred tým je základná škola. 

 

p. Hrapko: Viem, viem. 

 

p. Šafáriková: To sú tam ďalej, policajti sú tam napríklad a tak. To je tá lokalita.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený k diskusii pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, my sme teda vedeli, že to nie sú naše 

pozemky? My sme to aj tak zveľaďovali a nemali sme pocit, že treba platiť. Lebo v 

tomto ja nemám úplne jasno. 

 

p. Šafáriková: My sme platili, kým sme mali platné nájomné zmluvy. Naďalej sme sa snažili 

predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy, k čomu, žiaľ, ale zo strany vlastníka nedošlo. A sme 

to obnovili.  

 

p. Adamec: Čiže oni ako keby zámerne neobnovili s nami zmluvu ... 

 

p. Šafáriková: Neviem vám povedať či zámerne, alebo ako... 

 

p. Adamec: ...a potom po istom čase povedali, že „stoja Vaše stavby na našej... našich 

pozemkoch, plaťte! „ 

 

p. Šafáriková: Za vlastníka sa nemôže vyjadriť, či zámerne alebo nezámerne. Ale jednoducho 

my, vzhľadom na to, že je tam vybudované ... ihrisko je tam, montované je... také rôzne 

prvky rekonštrukcie detského ihriska, je tam taký miniamfiteáter, taká vstupná budova, 

trafostanica. To sú stavby, ktoré už sú vo vlastníctve hlavného mesta... Mestskej časti 
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Ružinov, pardon. Takže my tú snahu máme. Jednoducho dlho bolo ticho, až teraz nám 

predložili zmluvu o finančnej odplate za faktické užívanie týchto nehnuteľností.  

 

p. Adamec: Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pánov od techniky poprosím prepnúť mi monitor, 

aby som videl, kto je prihlásený v diskusii. Už vidím, ďakujem. Pán poslanec Guldan, 

nech sa páči. 

 

p. Guldan: Chcel by som sa spýtať, pani doktorka, či skutočnosť, že bol podaný súdny návrh 

Okresným úradom, či naše ničnerobenie alebo že to budeme odďaľovať alebo teda my 

sa toho súdneho sporu budeme aktívne zúčastňovať alebo budeme sa to snažiť riešiť 

takýmto spôsobom, či nám nehrozí zase podobne ako s Vodárňami. Lebo bolo 

povedané, neviem či vami alebo pánom zástupcom, že teda je podaný súdny návrh v 

tejto veci.  

 

p. Šafáriková: Áno, toto všetkých prekvapilo, pretože my sme im naozaj napísali túto 

skutočnosť, že vzhľadom na to, že je tá suma vyššia ako môže pán starosta odobriť, že 

to musí byť schválené v zastupiteľstve, napriek tomu ten súdny návrh bol podaný na 

súd. Akonáhle bude tuná odobrená skutočnosť, že môže to byť uhradené, tak bude 

stiahnutý návrh. Lebo to je vlastne podvodná linka, akonáhle tu sa schváli táto platba, 

bude podpísaná zmluva o finančnej odplate a bude postúpená vlastníkovi pozemku, teda 

správcovi.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Nebude potom jednoduchšie zaplatiť túto čiastku ako potom 

neskôr platiť oveľa vyššie čiastky?  

 

p. Šafáriková: Samozrejme, preto to tu je. 

 

p. Guldan: Som rád, že ste to takto povedali, lebo odďaľovanie by znamenalo, že... 

 

p. Šafáriková: V žiadnom prípade... 

 

p. Guldan: Dobre, dobre, ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem ja by som to asi oddelil na 2 časti. Jedna vec je zaplatenie za užívanie 

toho pozemku, čo ja chápem, že je to také šalamúnske riešenie, že keďže tu nebola 

ochota podpísať pokračovania nájomnej zmluvy a zároveň - áno, za užívanie pozemku 

platiť máme, tak toto je jediné možné riešenie. Dopredu nemôžeme platiť, lebo nemáme 

za čo, keďže nemáme nájomnú zmluvu, takže aspoň takto spätne. V podstate to je jediná 

možnosť, ako by mohli od nás dostať peniaze. Takže s tým, no... tak nerád, ale súhlasím. 

Skôr ako tým, že je to naozaj využívané na verejnoprospešné účely je nezmysel platiť 

také nájomné, ale dobre. Skôr to, čo ma zaujíma, my sme to myslím riešili aj na komisii, 

nepamätám si, ako to dopadlo, na tom najväčšom pozemku 15279/1 je daná plomba na 

výpise z katastra. Vieme, kvôli čomu tam je tá plomba?  
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p.Šafáriková: Áno, tam bol návrh na zápis správy ružinovského podniku, Ružinovského 

športového klubu. 

 

p. Sloboda: Ale veď to sme dávali tento rok. 

 

p. Šafáriková: Áno, to sme dávali my tento rok a preto je tam tá plomba. 

 

p. Sloboda: Dobre. Druhá vec je, dovolil by som si upozorniť opäť to, čo aj som hovoril na 

komisii, že aj tie všetky stavby, ktoré sme to vlastne vybudovali, sú vybudované ako 

stavby dočasné, počas trvania nájomnej zmluvy. Takž,e keďže nájomná zmluva už 

netrvá tak aj naše stavby už sú - po dočasnosti. Ďalšia vec. Je to skôr len taká možno 

zaujímavosť, možno niekedy na ďalšie rokovanie. Keďže žiadame si o informáciu o 

stave rokovania s Okresným úradom, bude zaujímavá možno informácia z Okresného 

úradu, cez info žiadosť, vyžiadať si údaje o tom, či náhodou si už niekto nepožiadal o 

odkúpenie týchto pozemkov. Tým pádom budeme mať asi skôr jasnejšie v tom, že či 

naozaj sa tam chystá nejaká výstavba alebo nie. Toľko len k tomu. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený pán poslanec Lazík, pardon, prepáčte, 

bol tam ten banner. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Pardon, ja sa vrátim ešte raz k tomu, mne to celkom není celé jasné, ako keby sme to 

hádzali na nich. Oni si uplatňujú svoje práva, čo je v pohode, podľa mňa, a teraz my sa 

musíme brániť. Buď sme zanedbali my nejakú povinnosť a keď nie, tak prečo mám 

niekomu niečo platiť? To je pre mňa nepochopiteľné. Keď som ja reagoval primerane, 

ako som mal v nejakej stanovenej dobe stanovenou formou, veď to nie je mysliteľné 

niekomu len tak zaplatiť. A teraz sa vrátim k tým trom možnostiam. Zámena pozemkov 

to je zdĺhavá záležitosť, predpokladom, zdĺhavé vyjednávanie. Opravte ma, ak hovorím 

nepresne. Kúpa. Vyjadrovali sa ku kúpe, ale povedali, že nie, len prenájom?  

 

p. Šafáriková: Zatiaľ bola navrhnutá iba zámena. 

 

p. Jusko: Kúpa. Ak by sme to chceli kúpiť, vieme cenu? Máme na to?  

 

p.Šafáriková: Zatiaľ nevieme cenu, lebo sa rokovalo len o zámene. Tak navrhol Okresný úrad. 

 

p. Jusko: Čiže ja predpokladám dosť nízku aktivitu z našej strany. Pretože my tu hovoríme o 

troch variantách a ktorú sme teda rokovali? Len - že zaplatíme niečo, čo nemáme 

zaplatiť? Prenájom. Dlh. Dva roky. 

 

p. Šafáriková: Môžem? ...Môžem?... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči pani doktorka. 

 

p. Šafáriková: Skutkový stav je taký, že na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve štátu, tzn. iného 

právneho subjektu, máme stavby. Čiže faktické užívanie pozemku, není o čom. Ako 

náhle by sa toto neodsúhlasilo, rozhodol by súd. Toho času je v konaní na návrh 
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Okresného úradu, zámena pozemkov. Ja som vám hovorila iba ďalšie alternatívy, ako by 

sa dal usporiadať pozemok formou kúpy alebo prenájmu. Samozrejme, musela by to byť 

prijateľná cena a proste všetko, čo s tým súvisí. Toho času je na rokovaní iba zámena. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: No, už vám skončil príspevok, pán poslanec, je mi ľúto. 

Prihláste sa keď tak, prosím, ďalšou riadnou. Prihlásený pán poslanec Lazík, nech sa 

páči.  

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Mňa to trošku nahnevalo, celý tento prístup, alebo teda táto 

kauzička, ktorá tu začala. A to z viacerých dôvodov. V 2006 skončil nám nejaký nájom, 

podľa mojich informácií - však ma môžte opraviť, bola vtedy cena za nájom 0,80 alebo 

80 centov,  25 Sk to je 80 centov, to je cena približne. V tom čase nám skončil nájom. 

My sme sa dopytovali, že by sme chceli pokračovať v tomto nájomnom štádiu alebo 

teda v tomto, v nájomnej zmluve. Otázne je teraz len to, čo spraví súd, keďže už sme na 

súde, boli sme podaní na súd, boli sme vyzvaní, aby sme zaplatili. Ja nie som úplne 

presvedčený o tom, že by sme mali zaplatiť takúto sumu za 2 roky, ktoré uplynuli, 

pretože vôbec nerieši situáciu - čo teraz, lebo sme iba do 30.06. 2015, riešime nejaké 

zámeny. Prejudikujeme to, ako rozhodne súd. Súd sa bude pozerať na to, akú nájomnú 

sumu sme mali predtým, v akej cene, a ako by sme mali pokračovať, samozrejme, 

realitný trh sa vyvíja, ceny sa zvyšovali. Či to bol trojnásobok, dovolím si polemizovať. 

Zároveň vieme o tom, že sú dávané pozemky práve na takéto veci ako je 

verejnoprospešné priestory aj za euro, aj pod štadióny, aj pod - ja neviem čo všetko - sa 

dávajú... dať pozemky aj za euro do prenájmu aj na dlhšie časy, keď sa chce, tak sa dá. 

Tak neviem prečo zrovna teraz Ružinov by mal byť vydieraný tým, že máme teraz hneď 

a zaraz zaplatiť 80.000, a pritom vôbec nevieme, aký bude ďalší výsledok, kam to celé 

povedie. Nemal by som problém zaplatiť 80.000, kebyže viem, že dostanem nájomnú 

zmluvu na ďalších 5 rokov alebo niečo ďalšie, alebo sa podarí zámena tých pozemkov. 

Ja nie som úplne stotožnený s tým, že by sme mali takýmto spôsobom platiť trojnásobnú 

cenu. Pretože zase ako naša obrana, ako nájomník, by sme sa potom mohli správať 

úplne inak, ak by sme vedeli, že cena za tie pozemky bude o 3 eurá za meter štvorcový. 

Tak by sme sa komerčnejšie možno správali k naším nájomcom, možno by sme sa 

rozhodli, že tieto pozemky vôbec nechceme. Vôbec táto naša záležitosť vôbec nebola 

postavená ako na roveň tomu, že oni zrazu chcú. Ja neodporujem tomu, že majú nárok 

na nájomné. Otázne je výška a čas. Nájomné určite dostanú. Súd rozhodne ale v tom, v 

akej výške. Či to je adekvátne k tomu, na čo bol ten pozemok určený alebo nie. Takže ja 

si nemyslím, že by sme mali teraz úplne bezhlavo hodiť 80.000 do okresného úradu, 

keď absolútne netušíme, kam to celé povedie.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, než udelím slovo, ja ešte krátko vstúpim. Pán 

poslanec úplne chápem to tvoje rozhorčenie. Pani poslankyňa Tomáškova už 

spomenula, že na tej miestnej rade, proste, vlastne aj zdesenie z tohoto prípadu. A 

zhrňme si ešte raz pre istotu tie fakty, že mestská časť nezanedbala nejakú svoju 

povinnosť. Usilovala sa o riešenie problému, keď bolo jasné, že nájomná zmluva končí a 

odpoveďou bolo mlčanie. A naraz prišla na stôl takáto vec. A nevieme hlavne, čo bude 

do budúcna po zaplatení tejto sumy. Iné mestské časti majú údajne podobný problém, 

pokiaľ ide o vzťahy k majetku štátu zastúpeného okresným úradom. My máme tú smolu, 

že tam je naše krásne... náš krásny areál, že je to na Štrkovci, o ktorý už bolo zvedené 
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...zvedených toľko bojov. Dobre, krátko od mojej strany. Faktickou nasleduje pán 

poslanec Sloboda. Faktická. 

 

p. Sloboda: Ďakujem, ja len faktickú k tomu, čo hovoril pán Lazík. Jednoducho ...súd sa 

nebude zaujímať nejakou nájomnou zmluvou. Jednoducho my sme užívali tie 2 roky ten 

pozemok, nebola žiadna nájomná zmluva. Užívať sme ho užívali. Áno, to znamená, že 

od nás len žiadajú predplatenie toho, čo sme užívali. A v tej dobe, to znamená  - čiže 

počas tých 2 rokov bola takáto suma za ten nájom. Nič viac, nič menej. To znamená, že 

sudca nemá prečo sa zaoberať nejakou nájomnou zmluvou. To s tým nemá nič spoločné. 

Takže preto nevidím dôvod na to, aby to dopadlo inak. To znamená, že naopak, my by 

sme sa skôr nemali... Áno, bolo by super, keby sme sa dohodli na nájomnej zmluve, ale 

keď to nejde, tak iným spôsobom, ako takto spätne potom platiť. Nie dopredu, ale spätne 

platiť za nájom. Nič iné.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, než ešte udelím slovo, poprosím ešte pani 

doktorku o reakciu. Pani doktorku Šafárikovú.  

 

p. Šafáriková: Ja by som iba k tej výške chcela povedať, že máme informáciu, máme aj 

znalecké posudky, kde je  vyčíslená hodnota v Ružinove na 8 EUR aj nejaké centy za 

meter štvorcový, nájom. Tuná nám bolo dané, navrhnutý...  tá výška odplaty 3 EUR za 

meter štvorcový, kde bolo prihliadnuté na spôsob využívania pozemku. Proste bola cena 

zohľadnená, tak je to uvedené aj v zmluve, do jej výšky. ... Proste spôsob využitia 

pozemku. Preto tam bola daná podľa predlohy, 3 EUR za meter štvorcový. A čo máme 

znalecké posudky, tam je nájom pozemku v Ružinove 8 EUR a viac.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Alscher 

 

p. Alscher: Ja by som tiež chcel zareagovať na to, čo ste povedali, pán poslanec Lazík. Ale 

uvedomme si aspekt, že od roku 2006 do roku 2000..., keď hovoríme, že 2 roky dozadu, 

tzn. do roku 2013 -my sme žiaden nájom za ten pozemok neplatili. Tzn. že my sme 

reálne ušetrili za 7 rokov nájmu, ak to správne počítame, že sme nič neplatili, keďže 

Okresný úrad nebol ochotný s nami riešiť novú nájomnú zmluvu ani nijakým spôsobom 

nereagoval na našej výzvy. Tak my máme v princípe 7 rokov k dobru, ak som si to 

správne vypočítal. Mňa by skôr iné zaujímalo. Vzhľadom k tomu, že vy ste povedali, že 

nejakým spôsobom sa rokuje len s okresným úradom, ale na 2. strane ste deklarovali len 

nejaké listy, ktoré boli posielané. Mňa by zaujímalo či niekto z vedenia, či už úradu, 

alebo či samotný pán starosta bol na nejakom konkrétnom rokovaní s prednostom 

okresného úradu? A či teda niekto konkrétne s konkrétnou, iným zástupcom za okresný 

úrad toto riešil osobne?  Lebo 1 vec je posielať si listy, ale keď vidíme, že 6 rokov nám 

nikto nereaguje na listy, tak nám musí byť zrejme jasné, že tam treba zvoliť potom asi 

nejaký iný spôsob komunikácie. A ja teda aj z tých predošlých problémov, ktoré tu boli 

veľakrát prezentované, mám pocit, že na úrade sa tento osobný kontakt nejakým 

spôsobom zo strany vedenia neaplikuje. Preto sa pýtam, že či tam bolo nejaké osobné 

stretnutie s niekým z okresného úradu a či teda boli aj nejakým spôsobom 

rozdebatovávané práve tie veci do budúcna, čo sa týka tohto pozemku? Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Pani doktorka, ešte než vám dám slovo, nie je tu prítomný 

pán starosta, viem povedať, že bol na rokovaní s prednostom okresného úradu, len 

neviem poslúžiť dátumom. Ak viete viac, poprosím Vás. 

 

p. Šafáriková:  Áno, to presne to som chcela povedať, že na pán prednosta okresného úradu 

rokoval s predchádzajúcou pani prednostkou, čo je teraz na materskej dovolenke a z 

toho vznikol tento návrh na zámenu pozemkov. A oni predložili svoj návrh, čo sa týka 

tých pozemkov na Trnávke. V súvislosti s tým sme oslovili primátora a to, čo som 

všetko hovoril, lebo bez toho to jednoducho nejde. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou prihlásený pán poslanec Lazík. 

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Ja sa len ospravedlňujem, že sme sa nepochopili,  ja 

nespochybňujem to, že musíme zaplatiť za nájom. Každému vlastníkovi prináleží 

odplata za nejakú vec, ktorú vlastní a niekto iný ju užíva. Je len teraz otázne koľko a 

akým spôsobom? Príde mi to ako nejaká taká vec, krátka vetička z filmu: „Ešte i 

vyděláš, když předáš ten hadraplán“. Ako to, že sme ušetrili za 7 rokov je fajn, ale 

nevidím, dobre, ja by som ušetril, bol by som rád, kebyže ušetríme za tých 7 rokov, 

kebyže vieme, že nejakým spôsobom tie pozemky sme uchránili a niečo sa s tým bude 

diať. Ja zo svojej pozície som často krát vídaval posudky pre súdy, či už to bola 

Bratislava, do konca aj štát, kde sa hádali kvôli... práve kvôli nemu neoprávnemu 

užívaniu alebo obohateniu nehnuteľnosti, kde jedna pozícia bola tam, druhá tam a práve 

súd sa dopytoval na tú históriu a ja si myslím, že my sa máme na akú históriu odvolať, 

keď sme mali nejaký nájomný vzťah za 0,8 EUR a zrazu niekto chce zvýšiť na 3 EUR. 

Ok, je to zľava z 8. To je všetko len vymyslené. Ale my ako nájomcovia, ak by sme 

vedeli, že nie ej to 0,8 EUR ale 8, tak by sme sa inak správali. Tak isto ten bežný 

komerčný nájomca by si neprenajímal byt za 150 EUR, ...ja len chcem pokračovať, si 

neprenajme byt za 150 EUR a takto ho prenajíma a zrazu by mu ten nájmoca povedal, že 

už to nie je 150 ale 450 EUR. Tak by sa odtiaľ odsťahoval a nemusel by sa súdiť, že je 

to neoprávnené užívanie. Len o tomto hovorím celý čas.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Rozumiem ti, pán poslanec. Trošku čas, poprosím, 

sledovať v tom príspevku. Požiadal o slovo pán kontrolór, pán Furín. Odovzdávam 

slovo. Prosím mikrofón pre pána Furína. 

 

p. Furín, hlavný kontrolór MČ: Ďakujem, dobrý deň. V minulom období som pracoval mimo 

iného na ministerstve financií. A ministerstvo financií je garantom Zákona o správe 

majetku štátu a ten zákon presne hovorí, že štát musí proste zhodnocovať svoj majetok. 

Ten okresný úrad nemôže si tú cenu stanoviť proste svojvoľne, vzhľadom na to, že chce 

mať s nami dobré vzťahy atď., atď. On musí tiež konať presne v súlade so zákonom. 

Takže on musí od nás požadovať to nájomné a zrejme mal niekto veľké problémy, že 

tých 7, 8 rokov od nás to nájomné nepýtal. Preto teraz tak urýchlene konajú. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou prihlásená pani poslankyňa Štasselová. 

/Ešte nepočujeme, mikrofón... zapojte, prosím, pre pani Štasselovú. Na monitore vás 

vidíme, kolega už ide, pozrie sa na to.  Nie... bez mikrofónu nie, ideme na ten 

automatizovaný záznam. Ten čas vám potom vynahradíme potom, čo zatiaľ sa minul z 
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príspevku. Prehodíme náhradný z vedľajšieho miesta alebo z druhého... si prisadne pani 

poslankyňa, nech to máme na zázname. Dobre, toto nerátame tento príspevok. Najprv, 

prosím, skúsme, či to ide. A teraz, poprosím kolegov v kabíne, či viete vynulovať 

príspevok, nech ide pani poslankyňa od prvej sekundy. / 

 

p. Štasselová:  /Však teda môžeme si to rátať alebo niečo také./ Ja sa len chcem opýtať, preto 

faktická poznámka, že asi toto nie je jediný prípad, určite užívame nejaké ďalšie štátne 

pozemky a či máme nejakú pasportizáciu a či vieme vlastne na území Ružinova ako to 

vyzerá so všetkými ostatnými pozemkami?  

 

p. Šafáriková: V predchádzajúcom režime pozemky boli ... ako by som to povedala, všetky 

naše. Teraz sa to postupne usporiadáva. Postupne sa prichádza na to, ktoré pozemky sú 

vo vlastníctve a koho. Okrem toho prebieha revízia obnovy evidencie pozemkov, kde sa 

aj pozemky, ktoré v katastri nehnuteľností neboli zapísané, postupne zapisujú. Tak sa 

zisťujú vlastníci - buď nový alebo sa potvrdzuje vlastníctvo tých, ktorí boli, a postupne a 

to usporiadáva. Napr. na Trnávke ešte stále táto revízia obnovy evidencie pozemkov 

prebieha. Čiže toto sa usporiadáva postupne. Je veľmi veľa pozemkov, napríklad, ktoré 

zisťujeme, že sú vo vlastníctve hlavného mesta, sú v našej správe a tieto sa postupne - 

oslovujeme ich užívateľov a postupne s nimi uzatvárame buď nájomné zmluvy, napr. 

ako na pozemky pod garáže, alebo ak ide o nejaký taký malý pozemok, ktorý fakticky 

pôsobí dojmom akože je to jeden pozemok, zistí občan, že nie je jeho, alebo my zistíme, 

oslovíme ho a usporiadavame. Čiže sa postupne pozemky usporiadávajú.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou prihlásená pani poslankyňa Palenčárová. 

ale teraz ju nevidím na svojom mieste. Aha to bolo tým prehadzovaním mikrofónu, 

dobre. V tom prípade nasleduje riadnou pán poslanec Hrapko  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Neviem sa vyjadriť k výške, aj keď mne sa to tiež nepáči. Ale čo 

mi na tom vadí je to, že vlastne tá zmluva nerieši právny vzťah medzi mestskou časťou a 

okresným úradom. Tá rieši právny vzťah len do 30. 6. Keď už začal okresný úrad 

komunikovať, tak už vykomunikujme normálnu nájomnú zmluvu, ktorá bude platiť aj 

do budúcnosti. Ako - čo to má za význam vyriešiť si to, čo páli okresný úrad a 

nevyriešiť si, čo páli nás? Čiže, ako nebudem za to hlasovať z dôvodu, že jednoducho si 

myslím, že to nie je správne nastavená zmluva. Tá zmluva mala byť výhodná pre obidve 

strany. Toto nie je zmluva výhodná pre obidve strany. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, poprosím pani doktorka Šafáriková.  

 

p. Šafáriková:  K tomuto by som chcela povedať len toľko, že v listoch, kde reagujeme na 

návrh okresného úradu o zámene pozemkov uvádzame, že nakoľko ide o zdĺhavý 

proces, žiadame o usporiadanie majetko-právne - do prevodu nehnuteľnosti formou 

nájmu. Čiže z našej strany takýto návrh išiel. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická ešte. Pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Pokiaľ ten návrh išiel, bol niekto vyjednávať s okresným úradom, že či je to pre 

nich prijateľné? Alebo to len odišiel list, akože tak – ako - navrhli sme? No - ale chcú 
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uzavrieť zmluvu o tom, že chcú si vysporiadať nájomné vzťahy do minulosti. Ako 

nemôžu chcieť jedno a nesúhlasiť s druhým. To nejde. To ... je zmluvný vzťah medzi 

dvoma stranami. Chcieť môžu. Chcieť môžu, samozrejme. Ale aj ten súd musí uznať, že 

nemôžeme zaplatiť niečo do minulosti a nevysporiadať si do budúcnosti.  

 

p. Šafáriková: To nie je pravda. Aj od občanov vyžadujem spätne nájomné... 

 

p. Hrapko: V poriadku, nech je to súčasťou nájomnej zmluvy, kde je vysporiadanie minulých 

záväzkov, ale nemôže to byť bez vysporiadania ... bez vysporiadania ... alebo 

zmluvných vzťahov do budúcnosti.  

 

p. Šafáriková: Ale to je tá zmluva o finančnej odplate... 

 

p. Hrapko: Ale tá zmluva hovorí o tom, čo bolo do 30. 6., nehovorí nič do budúcnosti. Dobre, 

inak sa opýtam. Čo bude do budúcnosti? Aký máme vzťah, Mestská časť k tomu 

pozemku do budúcnosti? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pardon, než dám slovo pani doktorke, prihlásil sa o slovo pán 

prednosta. Máš slovo. 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ:  Ja, ak dovolíte, by som navrhol, dajte mi uznesením za 

úlohu... Ja som sa niekoľkokrát pokúšal s pánom prednostom stretnúť, aj telefonicky, aj 

som mu posielal nejaké maily, nepodarilo sa mi. Možno sa mi to podarí, keď mi to dáte 

uznesením. Urobme dve línie. Jedna línia je to, čo urobí pán starosta, čo robí s 

Magistrátom a s okresným úradom, čo sa týka výmeny pozemkov a súhlasím s tým, 

dajte mi ďalším uznesením za úlohu, že sa mám stretnúť s prednostom a v zmysle tých 

parametrov,  ktoré navrhli spätne, rokovať o nájme do budúcnosti. Ak súhlasíte.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomáškova: Nie je problém, ja, v tom čo som dopĺňala, bolo vlastne to, že čo bude ďalej, 

ale, pán prednosta, vy musíte počkať na uznesenie zastupiteľstva, vy nemôžte konať sám 

z titulu úradu, že my sme dneska mohli mať niečo také už. Čože? A Vy si myslíte, že 

my keď príjmeme uznesenia a uložíme, aby ste sa stretli, že toto pomôže, že toto ako 

naozaj zapôsobí na toho riaditeľa, či toho prednostu toho...?  Dobre, akože super, lebo 

áno, to je iná línia, to čo napr. navrhujem ja, dať doplnenie toho uznesenia, len akože 

som taká prekvapená z toho, že naozaj treba počkať na uznesenie poslancov, kým vás k 

niečomu zaviažeme. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán prednosta, vysvetli to ešte raz. 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ: Tuná padla otázka, čo ďalej. Takže ja som navrhol, že to je 

jedna línia. Môžeme to aj bez uznesenia sa dohodnúť. Ja som bol v tom, že 

zastupiteľstvo prijíma uznesenia  ... a môžeme sa aj bez uznesenia dohodnúť, že ja len 

súkromne ponúknem moju iniciatívu, bez uznesenia, že ešte raz sa pokúsim - alebo 

niekoľkokrát sa ešte pokúsim - s pánom prednostom okresného úradu stretnúť a 

navrhnúť mu, že ak neprejde výmena, tak sa bavme v týchto intenciách jak dozadu aj 
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dopredu, aby sme uzavreli nájomnú zmluvu. Môžeme to spraviť aj bez uznesenia, ja s 

tým nemám problém.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, riadne prihlásený pán poslanec Drozd, nech sa 

páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem pekne, tak nebudem opakovať to, čo tu bolo povedané. Ja si myslím, že 

racionálne vystúpenie  - či už pána poslanca Alschera, alebo aj pripomienka pána 

kontrolóra, boli racionálne. Naozaj, vyriešme to, čo máme na stole a teda tú adekvátnu 

odplatu okresnému úradu, ale prijmime naozaj také uznesenie a prejavme aj zo strany 

vedenia eminentný záujem o vyriešenie týchto pozemkov. Proste musí byť zrejmé aj 

hlavnému mestu, aj okresnému úradu, že Ružinov má eminentný záujem o vyriešenie 

týchto pozemkov, na ktorých má určité svoje budovy a samozrejme, že chce s týmto 

priestorom aj niečo robiť. Lebo amfiteáter je novšia budova, ale tie ostatné budovy, tie 

sú už v dosť katastrofálnom stave. Aj tá prevádzka, ktorá je tam s tými detskými ... 

detskými lodičkami pre malé deti. Naozaj už bude treba sa zamyslieť, čo s tým a ako 

obnoviť tento areál. Čiže ja si myslím, že eminentný záujem je vyriešiť tieto pozemky a 

keď ponúkajú takúto výmenu, ja kľudne by som za túto výmenu - smerom na pozemky 

na Vietnamskej, ktoré aj tak, my aj z minulosti mali sme iba problémy. Ja rád, rád by 

som milerád súhlasil a začal sa venovať konečne rekonštrukcii tohto Štrkoveckého 

jazera. Celkovej rekonštrukcii. Ďakujem. A ešte k pánovi prednostovi, je to jeho 

iniciatíva, ja ju vítam. Je tu kratšie obdobie, čiže nastúpil do tohto procesu, ja myslím, že 

mal by prebrať štafetu aj po bývalej prednostke, ktorá sa tomuto venovala a možno by 

do toho dal novú energiu, čiže tento jeho prístup vítam. Keď k tomu potrebuje 

uznesenie,  mileradi mu ho dáme. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásená pani poslankyňa Šimončičová. 

  
p. Šimončičová: Ďakujem pekne, ja som pán poslanec Drozd dúfala, že začnete históriou, kedy 

to vzniklo, tých 6 rokov dozadu. Vy ste boli vtedy starosta, možno by ste si mohli 

pamätať ako sa rok, dva nereagovalo, okresný úrad, keď skončila nájomná zmluva, ja si 

myslím. Ale chcela som k tomu povedať toľko, že tak ako hovorí pán poslanec Lazík, 

do 30. 6. 2015 zaplatíme.  A od 1. júla potom zas dostaneme niekedy raz zase nejakú 

žiadosť o zaplatenie vo výške... akej? Alebo dostaneme nejaké, že upozornenie, že 

máme okamžite vypratať? Alebo nám povedia fakt tých 8 EUR alebo 10 EUR? Oni si 

môžu dozadu zase účtovať to, čo oni chcú, bez akejkoľvek zmluvy? Prečo nemáme od 1. 

júla aspoň nejakú dohodu, že - a dobre v tejto výške budeme platiť ďalej, kým sa to 

nevyrieši celé, kým sa nezamení alebo kým nám to štát nedaruje? Štát nám to môže 

darovať, samospráve môže darovať prebytočný majetok. Ja len chcem prečítať 

uznesenie komisie - a či to povie pán poslanec komisie pán Guldan? My sme prijali k 

tomu na našej komisie uznesenie, kde odporúčame Mestskej časti Ružinov, aby riešila 

vysporiadanie pozemkov pod Areálom športových hier Radosť v prospech mestskej 

časti, nie zámenou ale kúpou v prospech mestskej časti, alebo dohodou s ministerstvom 

obrany, teda prenesenie na okresný úrad, aby keď tento majetok je pre nich nepotrebný, 

lebo doteraz neprejavil o to záujem, 6 rokov sa vôbec nestaral o toto, čo sa tam robí na 

tom území. Predpokladám, že to je preňho nepotrebný majetok, tak nám to môže 

mestskej časti aj darovať. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Poprosím pani doktorku o reakciu. 

 

p. Šafáriková: Tak v prvom rade nemôže to byť prevedené na Mestskú časť Ružinov, pretože 

vlastníkom Areálu hier Radosť, alebo Štrkovec je hlavné mesto. Čiže pozemky musia 

byť prevedené na hlavné mesto. A následne môžu byť zverené do správy mestskej časti.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ja by som iba v krátkosti zareagoval na pani poslankyňu Šimončičovú. Ja sa 

nechcem stále vracať do minulosti, ale veď pani doktorka to povedala. Tu bola 

eminentná snaha už v minulosti, či už za môjho volebného obdobia, alebo za minulého 

volebného obdobia vyriešiť tieto vzťahy s okresným úradom. Táto snaha tu je, aj bola a 

je to dokladované viacerými žiadosťami, ktoré išli na okresný úrad. Čiže ja vám neviem 

viacej k tomu povedať. Vidíme, že teraz okresný úrad chce to riešiť, vzhľadom na zákon 

musí riešiť tie 2 roky –asi- dozadu, to, čo povedal pán kontrolór. A využime to a snažme 

sa to nejako získať do svoje správy, teda do majetku hlavného mesta, následným 

zverením do našej správy, aby sme mohli pokračovať v tej činnosti, ktorá tam je. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne, nedostala som odpoveď na moju otázku, čo od 1. júla 2015? 

Či bude mestská časť Ružinov čakať zase, že dostane nejaký, ja neviem, platobný výmer 

od okresného úradu alebo od ministerstva obrany, zas len nejakú sumu, ktorú budeme 

musieť zaplatiť bez ohľadu na to, že to bol vopred dohodnuté? A ešte sa chcem opýtať, 

koľko takých kostlivcov ešte vypadne zo skríň tohoto úradu? Lebo tuto v poslednom 

čase sa len dozvedáme, taká dlžoba, hentaká dlžoba, stará história. Všetko to má 

niekoľkoročnú históriu a teraz máme všetko naraz platiť. Ja neviem, možno pomaly 

zavrieme celý úrad. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: O slovo poprosil pán prednosta, máš slovo. ... No veď preto 

teraz mu dávam slovo, aby si pani poslankyňa dostala odpoveď. 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ:  No, čiže ja sa vraciam k tomu, čo som navrhol. Nemusí byť 

na to uznesenie, ešte raz, ale mne sa bude lepšie jednať, ak ja budem môcť vytiahnuť 

papier a že - ja som nejakým spôsobom poverený. Ja som doteraz jednal bez toho, že by 

som bol poverený a sa mi nedarilo. Možnože mi to pomôže, možno nie. A čo ďalej? Dve 

veci, ktoré som už spomenul. Jedna, že ja budem jednať s prednostom o uzatvorení 

nájomnej zmluvy a druhá, že pán starosta rokuje s Magistrátom a s prednostom 

okresného úradu o výmene. Inak ja som veľmi rýchle spočítal, pri tej rozlohe, ja si 

myslím, že 300 EUR za meter štvorcový v Ružinove vôbec nie je veľa, opravte ma. ... - 

Počkajte, ale kebyže to kupujeme. Kebyže to kupujeme. Neviem, za koľko sa predávajú 

pozemky, ale v Rovinke sa predávajú za 150 EUR za meter štvorcový, ja som rátal 300. 

Je to 3,9 milióna, skoro 4 milióny. Kebyže rátam 150 EUR za meter štvorcový, tak je to 

polovica, sú to 2 milióny. Ja si nemyslím, že úrad má také peniaze, aby mohol kupovať. 
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Zámena - no. Čiže, čo ďalej, pán starosta - zámena a ja čo najskoršie uzatvorenie 

nájomnej zmluvy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, komisia v žiadnom prípade nepovedala, že kúpiť. 

Vysporiadať je niečo iné. Ako vysporiadať v prospech mestskej časti neznamená ihneď 

automaticky kupovať. Ale to nechcem hovoriť, to nie je podstatné. Ja považujem, že z 

viacerých úst poslancov som vypočul, že v podstate riešia alebo interpretujú  - a ja to 

považujem, že nie je namieste, aby prejudikovali to, čím sa bude alebo nebude zaoberať 

súd. To, že okresný úrad žiada za 2 roky, posledné, to mu len umožňuje zákon. My 

nevieme zaiste všetky informácie, ktoré teraz prinútili zrazu konať okresný úrad v tejto 

veci, aby vymáhal tieto peniaze. Možno časom sa to dozvieme. Ja som rozhodne za to, a 

aj podporím tento návrh, zaplaťme z kratšej cesty túto čiastku, aby nás to nestálo 

podstatne viac. To si myslím, že to je vlastný petit alebo teda zmysel tohto materiálu a 

nezaoberajme sa niečím, čo sa musí riešiť - tie zmluvné vzťahy na budúce obdobie a aj 

samotné to vysporiadanie. Petitom je zaplatenie za to, čo sme užívali. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, faktickou pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Ďakujem. Po dohode s pánom kolegom Hrapkom vlastne dávam návrh uznesenia k 

bodu číslo 15, kde. za a.) sa schvaľuje, v zmysle teda toho bodu a.) - aha, pardon. 

Ďakujem pani kolegyňa.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nevadí, pán poslanec, sa prihláste riadnou a bude to košér. 

Už máme v poradí pani poslankyňu Tomáškovu, dáme jej slovo. Iste ti nevyfúkne, pán 

poslanec, tvoj návrh uznesenia. Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Tomáškova: Ja som aj to, čo som predkladala ten návrh uznesenia, ja stále sa uchádzam o tú 

podporu, pretože to v podstate bolo aj na miestnej rade povedané, čo sme vlastne 

povedali. Áno, ja sa stotožňujem s tým, ja dobrého právnika potrebujem za takého, 

ktorého nepotrebujem a zbytočné súdy sú podľa mňa pre mestskú časť nie želateľné. 

Bolo nám povedané aj na komisii, že s najväčšou pravdepodobnosťou by sme ten súdny 

spor aj prehrali, pretože jednoducho by sme mali povinnosť zaplatiť, keďže sme užívali 

pozemok a vykonávali sme na ňom aj komerčnú činnosť. Ale chýba mi - a preto sa aj 

uchádzam naozaj, aby bolo - aj, čo bude ďalej. Aj ten môj návrh uznesenia. Ja si 

myslím, že môžeme priať 2 návrhy uznesenia, kde zaväzujeme starostu, aby 

komunikoval s Magistrátom, aby naozaj prebehla trebárs tá výmena pozemkov, ale 

chcem mať o tom materiál. Nie takto ústne povedať. Naozaj si myslím, že to 

zastupiteľstvo zaslúži, aby bolo informované o postupoch, krokoch, ktoré mestská časť 

vykonáva. K tomu vedie môj návrh uznesenia. Prikláňam sa aj k tomu, čo predloží pán 

Bajer následne za mnou, aby sme uznesením naozaj zaviazali, aby mal manipulačný 

priestor pán prednosta, lebo naozaj tam začína byť to vákuum, čo do doby, keď náhodou 

sa podarí aj k tej zámene. Tam je hluchý priestor. Jasné, že budeme za to aj to spätne, 

príde znova návrh na odplatu hej? - to je jasné, to je samozrejmé. Keď raz zaplatíme, 

budú sa o to uchádzať. Je to vákuum, právne vákuum, mali by sme sa snažiť to vyplniť. 

Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer : Takže pokračujem, ešte raz teda návrh uznesenia k bodu číslo 15: za a.) schvaľuje sa 

teda tento bod s tým, že pokračovanie je vo výške 79.878 EUR za podmienky súčasného 

podpisu nájomnej zmluvy do budúcnosti. Za b.) odporúča Dušanovi Pekárovi, 

starostovi, rokovať s prednostom Okresného úradu Bratislava o nájomnej zmluve od 

1. 7. 2015 na budúce obdobie a rokovať s primátorom hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava o majetko-právnom vysporiadaní pozemkov formou zámeny s 

Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ešte, pán poslanec, poprosím ťa, vysvetli, teraz 

som pritom nepostrehol, ide o doplnenie súčasného návrhu uznesenia? Stačí mi 

neverbálna odpoveď. Áno. Zopakujem na mikrofón. Ďakujem. Mikrofón pre pána 

kontrolóra. 

 

p. Furín, hlavný kontrolór MČ: My predsa nemôžeme podmieňovať zaplatenie toho, čo sme 

dlžný tým, že oni s nami uzavrú nejakú zmluvu. My ich predsa nemôžeme nútiť, oni sú 

právny subjekt, oni nepotrebujú s nami uzavrieť zmluvu.  Na čo? Oni nepotrebujú. Veď 

oni za 2 roky si to vypýtajú znovu. Oni nepotrebujú zbytočnú administratívu okolo toho, 

zvlášť keď možne za pol roka sa nám podarí urobiť tú zámennú zmluvu. A vy 

uznesením podmienite zaplatenie toho, nebudeme môcť zaplatiť, za týždeň tu máme 

možno exekútora. Ako potrebujeme hanbu? Toto je veľmi zlý návrh. Obecný úrad akú si 

urobil hanbu? Ale my budeme platiť exekútora.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou je prihlásený do diskusie pán poslanec 

Guldan. Alebo - stiahol si?  

 

p.Guldan : Nie nestiahol. Ja by som chcel poprosiť aj v nadväznosti na to, bez ohľadu na to, že 

to povedal pán kontrolór. Ja som chcel poprosiť, pán poslanec Bajer, aby si stiahol 

takýto návrh. Nie je dobrý. Naozaj nie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, riadne prihlásený pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko:  Ja sa vrátim ešte k tomu, čo sme hovorili. Predsa tu bolo spomínané, štát uplatňuje 

zhodnocovanie svojho majetku. Veď aj štát, dohoda je zmluvný vzťah medzi dvoma 

partnermi, prejavy dobrej vôle. To na každej škole vás naučia, že toto je prejav dobrej 

vôle. A ja sa pýtam, pýtali sa nás alebo iniciovali sme my niečo, že nechceme v zmluve 

pokračovať? Vypovedali sme? Ja ešte nepoznám... nevidel som tú zmluvu. Tam je aj 

vypovedanie tej zmluvy. Čiže aj to treba vedieť. Preto aj, pani doktorka, sme sa vás 

pýtali, že či to bolo naše zanedbanie alebo oni si proste po siedmich rokoch začnú 

zhodnocovať svoj majetok. Čo je - ak takto funguje slovenský štát, tak hanbime sa. A ak 

my nevieme reagovať na to, že takto štát funguje a hanbime sa tiež! Ja sa teda pýtam 

jednu vec. Tu hovoril pán poslanec Drozd, že na Vietnamskej ulici ten pozemok je, bol 

nejaký problémový. Neviem, ja som bol na otváraní škôlky a bola tam základná škola, 

tenisový kurt a materská škola, to niekde je tam. Ja by som neprehadzoval tento 

problém, zameňme tam pozemok na Vietnamskej a máme o jeden problém menej. Veď 



62 

 

uvažujme, že ten Ružinov si takto nekúskujme. Ja sa pýtam prečo okresný úrad si vybral 

tento pozemok? Je to zámer niekoho? Po dvoch rokoch sa ozvať, vybrať si tento 

pozemok a potom ho predať ako stavebný pozemok, napr. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Zaznelo to už aj v pléne mimo mikrofónu. Nech sa páči pani 

profesorka. 

 

p.Šafáriková:  Nedá mi nepovedať, že PRED ! ukončením nájomnej zmluvy, aj počas sme 

žiadali niekoľkokrát o nájomnú zmluvu. Tak prečo sa na to pýtate nás? Jednoducho 

odpoveď tam nebola daná, stav je taký, aký je. A je snaha o usporiadanie týchto 

pozemkov toho času. Ale snaha z našej strany bola.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Doplním, pán prednosta pred chvíľkou mi poskytol 

informáciu, že mestská časť asi 9× sa pokúšala o riešenie tej situácie, ale prečo to 

okresný úrad sa rozhodol riešiť až teraz, nikto z nás na toto nevie odpovedať. To je 

jednoducho vec, ktorá nevznikla, neprišla z našich hláv. Nasleduje prihlásená pani 

poslankyňa Šimončičová. Aha, pardon, ale môžeš riadnou, pán poslanec. Aha, chceš 

reagovať na faktickú nepresnosť, či ako to? Zjavnú nepresnosť? Riadné si si nevyčerpal? 

Nech trošku dodržiavame ten končiaci rokovací poriadok. Budem to brať tak, že ideš, 

pán poslanec, reagovať na "zjavnú" nepresnosť. Poprosím faktickú pre pána poslanca 

Drozda. 

 

p. Drozd: Áno. Tak teda, reagujem na nepresnosť. Ide o to, že tie pozemky naozaj na tej 

Vietnamskej nie sú naše, to sú pozemky hlavného mesta. Neviem, boli tam viaceré 

zámery, dokonca v súčasný prezident Kiska mal záujem tieto pozemky odkúpiť v 

minulosti od hlavného mesta a vybudovať tam súkromnú nemocnicu pre malé 

onkologické deti, teda malých onkologických pacientov. To sa vtedy nezrealizovalo a 

naozaj niektoré tie budovy sú zrekonštruované, je tam polícia, ale niektoré nie. Nám v 

podstate do správy patria tie budovy, nie pozemky. Tak si pamätám niečo. Rôzne.... Ale 

pozemky sú v podstate hlavného mesta, čiže ja si myslím, že to, že si chceme vyriešiť 

pozemky v areáli Štrkoveckého jazera, na tej strane, kde sú tie detské ihriská, kde máme 

amfiteáter, je priorita naša. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Ďakujem, ja len chcem reagovať aj na pána kontrolóra Furína. Ja by som len chcel, 

možno dosť zaujímavé možno aj pre médiá - že prečo 6 rokov alebo koľko rokov 

nereagoval okresný úrad? Ad 1. Nereagoval. Prečo teraz proste chce vysporiadavať až 

pozemky? Prečo práve tam? Alebo aký je zámer? Nemáme žiadne podklady, nájomná 

zmluva do budúcnosti, nemáme žiadne informácie. To sú vlastne otvorené otázky - 

možno pre média, či v tom nie je nejaký zámer práve do budúcna. Naozaj, ako ja tiež 

súhlasím s pánom Juskom. O čo tu vlastne ide? Prečo doteraz okresný úrad,... prečo až 

teraz reaguje okresný úrad? V tom by sme mali hľadať príčiny alebo problémy. V tom! 

Je pekné alebo teda, že musíme vysporiadať, lebo to máme zo zákona dané, ale ... my 

teraz operujeme, že čo bude teraz vlastne od júla. Aj toto, ja ako súhlasím s pani 

kolegyňou Šimončičovou, že v čom je ten zámer alebo podstate, že zrazu teraz?  
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p.Šafáriková: Táto otázka je na vlastníka pozemku, to znamená Slovenskú republiku, ktorý ... a 

správca je tu Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6. 

 

p. Bajer: Možno sú tu média... neviem, či zástupcovia médií? ... a  nech začnú po tom pátrať. 

Podnet. /Už tu neni. Tak./ 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prihlásená faktickou pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela reagovať na pána poslanca Bajera. 

Myslím si, pán poslanec, že môžete využiť vy Zákon o informáciach a môžete sa spýtať 

Okresného úradu, Staromestská 6, ako to vyzerá, pretože pravdepodobne nezistíme 

okolnosti od predstaviteľov mestskej časti, takže budeme sa musieť pýtať asi my. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. /Teraz jak je to tu farebne.../ Nasleduje pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Upozorňujem, že je 18:02 a mali sme končiť o osemnástej. 

Takže už len rýchlo, skrátim. Ja vlastne súhlasím s poslancom Bajerom a tiež si myslím, 

mňa teda, prepáčte, ale tie vaše odpovede, ktoré dostávame na otázky, z vedenia úradu 

skoro až urážajú. My nie sme v postavení menejcenného partnera. My sme rovnocenný 

partner! Štátna správa a samospráva nie je postavenie nadriadený a podriadený. Takže 

odpovede také, že - my žiadame a oni neodpovedajú, je pre mňa naozaj urážlivé. To si 

nemôže dovoliť jedna štátna správa takto nereagovať. Ďalšia vec je tá, ako povedal pán 

kontrolór Furín, že potrebujú tie peniaze. Ja naozaj sa znovu pýtam, ja viem, že to je 

otázka len tak, nikto nám to neodpovie, ani na základe infozákona nezistíte, pani 

Barancová, prečo 6 rokov neodpovedali, lebo infozákon - to môžete pýtať iba to, čo má 

úrad k dispozícii. A to, čo nemá k dispozícii, prečo nereagoval, to vám nemôže dať. Tak 

ale, opýtať sa môžete,  môžete vyskúšať. Ja znovu vravím, sme rovnocenní partneri. 

Štátna správa aj samospráva. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Súhlasím s týmto rovnocenným postavením. Ale žiaľ, v 

tomto prípade ťaháme za kratší koniec povrazu, to je naše nešťastie. Pani poslankyňa 

Tomašková, vyčerpali ste si... To sú faktické... alebo? Máte sa ešte prihlásiť riadnou? 

Dobre, poprosím o mikrofón pre pani Tomáškovú. 

 

p.Tomášková:  Ak dovolíte, ja som predložila návrh uznesenia a keďže vznikol trošku taký 

problém, tak si myslím, že najjednoduchšie bude, ak to moje uznesenie, to, čo som 

pôvodne predložila, trochu pozmením. Tak ak môžem ho prečítať, ja by som mohla 

potom ho ešte raz ako upravovať. Ja to neviem, dúfam, že to potom páni, lebo zatiaľ to 

mám veľmi rýchlo tak načmárané, to znamená, v tom pôvodnom čo som, budem meniť 

nasledujúce. Že v tom návrhu uznesenia, ktorý je nám predložený navrhujeme doplniť v 

bode b.) odporúča Dušanovi Pekárovi, starostovi, rokovať s primátorom hlavného mesta 

Bratislavy o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov formou zámeny s Okresným 

úradom Bratislava, Staromestská 6 a poskytnúť písomnú informáciu o priebehu 

rokovaní mestskému zastupiteľstvu. Termín: najbližšie zastupiteľstvo. Potom ten môj 

bod c.)  -  pôvodnom vynechávam celý, a na c.) nahrádzam ďalší bod, kde je vlastne - 
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Miestne zastupiteľstvo ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi úradu, rokovať 

prednostom Okresného úradu o vysporiadaní právneho vzťahu do doby realizácie 

zámeny. Opravte ma, ak je to zle formulované. A po b.).... bod d.) nechávam v 

pôvodnom znení, ako som predkladala - žiada pán starostu Pekára v prípade nemožnosti 

realizovať zámenu pozemkov, predložiť návrhy riešení zabezpečujúce riadne užívanie 

nehnuteľností pozemkov, na ktorých sa nachádza Areál hier Štrkovec s Mestskou časťou 

Bratislava - Ružinov. Takže takýto návrh zmeny by som predložila, kde by sme 

zakomponovali aj to, čo nám navrhol pán prednosta. Dúfam, že to páni z návrhovej 

komisie zvládnu, poprípade im to potom pomôžem nejako prečítať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Prihlásený pán poslanec Adamec. Vzhľadom 

aj na čas už poprosím, keby to bola ako keby záverečné slovo, nech môžeme prejsť 

hlasovaním.  

 

p. Adamec: Ďakujem, ja by som chcel povedať, keďže na záver, asi toľkoto. Meritórne - asi 

neviem či treba zaplatiť, netreba zaplatiť - nechcem sa do toho starať. Ale, ocitli sme sa 

zhodou okolností, možno nie vlastnou vinou, v zlej situácii, ktorá sa dá vyhodnotiť 

sedemdesiatimi deviatimi tisícami, čo sa týka pozemkov pri jazere. Ocitli sme sa v zlej 

situácii, čo sa týka stočnej vody alebo teda vody, ktorá odteká VVS. Ocitli sme sa v zlej 

situácii, nie vlastnou vinou, v RŠK. Ocitli sme sa v zlej situácii vo VPS. William 

Shakespeare to nazval: "niečo je zhnité v štáte dánskom". Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem aj ja. Nikto nie je prihlásený do diskusie, končím 

diskusiu. Pani doktorka, ďakujem vám veľmi pekne. Odstáli ste si dosť dneska nad 

týmto pultíkom. A odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby nás oboznámila s návrhmi 

uznesení. Ak je potrebný nejaký čas na spracovanie, nech sa páči.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, takže predkladám, teda čítam pozmeňujúce návrhy tak, ako boli 

pred chvíľou predložené. Čiže: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov - doplniť bod... do bodu b.) o vetu: odporúča starostovi a predloží miestnemu 

zastupiteľstvu písomnú informáciu o priebehu rokovania. Čiže to je doplnený bod b.). 

Potom sa dopĺňa bod c.) - ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi rokovať s prednostom 

okresného úradu o usporiadaní vzťahu do doby realizácie zámeny. Za d.)-  žiada Ing. 

Dušana Pekára, starostu, v prípade nemožnosti realizovať zámenu pozemkov, predložiť 

návrhy riešení zabezpečujúce riadne užívanie nehnuteľnosti pozemkov, na ktorých sa 

nachádza Areál hier Štrkovec Mestskou časťou Bratislava - Ružinov. Termín: najbližšie 

rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Opýtam sa, či sú pripomienky k tomuto návrhu 

uznesenia, či nám je jasné, o čom budeme hlasovať, či nie je potrebné opätovne 

prečítať? Pán poslanec Guldan, k návrhu uznesenia? Dobre, nech sa páči. 

 

p. Guldan: Keby si pani poslankyňa Tomášková osvojila zjednodušený variant tohto celého, čo 

sa tam predkladá. Ostalo by pôvodné uznesenie tak ako je predložené, s tým že by sa len 

doplnilo c.)  - odporúča alebo žiada prednostu Miestneho úradu v Ružinove rokovať s 

prednostom OÚ v Bratislave. Nič viac. Netreba ničím podmieňovať. Ísť na rokovanie s 
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niečím, kde sa nejaké podmieňujú veci, to nie je namieste. To - ako keby som tam išiel s 

pištoľou. Jednoducho... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No tiež pozerám. Už to zaznelo, ale vidím, že pani 

predkladateľka vlastne neverbálne nám, poviem na mikrofón kvôli záznamu, dá alebo 

dobre, poprosím mikrofón pre pani Tomaškovou. Počkajte, ešte nie ste. Mikrofón pre 

pani poslankyňu Tomáškovú. / chlapci, keby ste tam.../ 

 

p. Tomášková: Ďakujem, nestotožňujem sa a neosvojím sa takýto návrh, pretože to neni..., my 

tam nekladieme nôž niekomu na krk, tam len rátame s variantami, ktoré v mojom 

návrhu uznesenia, čo môžu sa udiať a tie musíme tiež do budúcnosti riešiť. Tak som to 

proste myslela. My nemôžeme len daný stav povedať, no toto nevýjde a čo bude o pol 

roka? Ja chcem vidieť, aby tento úrad pripravil koncepciu aj na rok dopredu, čo bude a 

všetky možnosti zvážil a bol na ne pripravený. Takže tak smeroval môj návrh uznesenia 

a jeho úprava. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán poslanec Jusko, k návrhu uznesenia? Nech sa páči.  

 

p. Jusko: Ja sa len chcem spýtať, bolo a.), b.), c.). V tom b.) bola ... bola zámena, rokovať o 

zámene, ak som správne pochopil. Pán poslanec Hrapko bolo to v b.)? Čiže to ako balík 

beriem, hej?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím predsedu návrhovej komisie ešte raz prečítať celý 

návrh uznesenia, nech vieme, o čom budeme hlasovať. 

 

p. Hrapko: Môžem? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Aby bolo zrejmé, o čom sa bude hlasovať. Hovoríme o pozmeňujúcom návrhu, ale 

prečítam celý bod b.), aby bolo zrejmé. Bod a.) ostal zachovaný. V bode b.) - odporúča 

Dušanovi Pekárovi, starostovi, rokovať s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy o 

majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov formou zámeny s Okresným úradom 

Bratislava, Staromestská 6 a predložť miestnemu zastupiteľstvu písomnú informáciu z 

uvedeného rokovania. To je doplnenie bodu b.). Potom je tam nový bod c.) - ukladá Ing. 

Jurajovi Hagarovi rokovať s prednostom okresného úradu o usporiadaní vzťahov do 

doby realizácie zámeny, a za d.), žiada Ing. Dušana Pekára, v prípade nemožnosti 

realizovať zámenu pozemkov, predložiť návrhy riešení zabezpečujúce riadne užívanie 

nehnuteľnosti pozemkov, na ktorých sa nachádza Areál hier - Štrkovec, Mestskou 

časťou Bratislava - Ružinov. Temín: najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za prednesenie návrhu. Dvaja prihlásení, je to k 

návrhu uznesenia? Pokiaľ nie... pani poslankyňa Štasselová? Vy k návrhu uznesenia? 

Pán Guldan krúti hlavou, že nie. A ešte Vás sa opýtam. Už ste v éteri. Poprosím ticho, 

pani poslankyňa hovorí. 
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p. Štasselová: Ja si myslím, že tam nemusí ísť o výmenu, môžeme dostať prebytočný majetok 

štátu, môže dostať do správy mesto a od mesta to môžeme dostať do správy na dlhodobé 

užívanie. Neviem, ako tá zmluva má znieť - mestská časť. Čiže mne ani tá výmena sa 

nepáči. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No, rozumiem, len už to nebolo k návrhu uznesenia. 

Ďakujem za pochopenie. Návrhu uznesenia zaznel. Pán poslanec Guldan, naozaj? 

Poprosím mikrofón pre pána poslanca Guldana.  

 

p. Guldan: Chcem len upozorniť, že  zámena ešte neznamená, že sa bude jednať o ten pozemok 

na tej Vietnamskej. Pozor.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre zaznelo to, ďakujem pekne. Teraz už prejdime, 

prosím, k hlasovaniu. Už nie sú žiadni ďalší prihlásení k návrhu uznesenia. Pripravme sa 

na hlasovanie. Prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 14, proti 1, 7 sa zdržalo, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že tento návrh 

uznesenia bol prijatý. Ďakujem vám.  

           hlasovanie č. 19. 

           za: 14, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 131/VIII/2015 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Je 18:15, na 18. hodinu sme plánovali vystúpenie občanov s 

tým, že dorokujeme príslušný bod. Než prečítam obyvateľov, občanov, obyvateľov, 

ktorí sa prihlásili do tohoto vystúpenia, musím, žiaľ, upozorniť na jednu vec. Nebolo, 

samozrejme, možné odhadnúť, aká bude minutáž toho-ktorého bodu. Pôvodne som 

avízoval ten výstup z porady predsedov poslaneckých klubov, že...áno...!! O celku, 

prepáčte, ja som sa tak tešil, keď tam vidím tých občanov, ospravedlňujem sa. Ďakujem 

za upozornenie. Vyslovenú myšlienku dokončím neskôr. Poprosím predsedu návrhovej 

komisie. 

 

p. Hrapko: Bol tam daný ďalší návrh, môj a pána Bajera a tým pádom, že vlastne popiera tento 

návrh, popiera to, čo bolo odsúhlasené, tak vlastne o ňom nedáme hlasovať. Teraz by 

som poprosil dať hlasovať o celkovom návrhu vrátane doplňujúceho návrhu pani 

Tomáškovej.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Je potrebné prečítať alebo vieme, o čom budeme 

hlasovať? Vieme.  Pripravme sa, prosím, na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za 17, proti 1,  zdržalo sa 5, nehlasoval nikto. Konštatujem, že návrh uznesenia 

bol schválený. Týmto končíme bod číslo 15.  

           hlasovanie č. 20. 

           za: 17, proti: 1, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 131/VIII/2015 
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 p. Pener, zástupca starostu MČ: Tak dokončím teraz - ospravedlňujem sa ešte raz, že som sa 

unáhlil, dokončím tú myšlienku, ktorú som už načal. Náš výstup z porady predsedov 

poslaneckých klubov pred týmto zastupiteľstvom bol, že budeme rokovať do 

osemnástej, s prerokovaním príslušného bodu, potom vystúpenie občanov. Žiaľ, 

nakoľko nebolo možné odhadnúť presnú minutáž, musím upozorniť na jednu vec v tom 

programe, ktorý už sme si schválili, /ďakujem/, V programe, ktorý sme si schválili 

upriamim Vašu pozornosť na bod číslo 21: Stanovisko k návrhu VZN hlavného mesta o 

nájme bytov -  až, budeme pokračovať, kým odstránime technický problém,  - až vlastne 

po rokovaní predsedov poslaneckých klubov. Dostal som upozornenie od pána 

prednostu, že stanovisko k tomuto bodu 21 - VZN mesta o nájme bytov, je potrebné 

doručiť na magistrát do 7. októbra. Pričom naše plánované stretnutie, ak si ho 

schválime, opakujem opäť - raz, bude šiesteho. Vzhľadom na to, že môže ísť o 

nevykonateľný termín, chcem vás poprosiť, po vystúpení občanov ešte o chvíľku 

trpezlivosti, nasadenia, verím, že tie body, ktoré nasledujú na miestach 16 až 21 nie sú 

nijako časovo náročné. Verme, že tam nebude nejaká diskusia. Takže navrhujem, že by 

sme potom pokračovali po bod 21 a potom hlasovaním sa vyjadríme k prerušeniu 

schôdze zastupiteľstva. Ďakujem zatiaľ za Vašu pozornosť.  

 

 

Vystúpenie občanov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ako bolo avizované máme zatiaľ prihlásených obyvateľov 

do diskusie, prečítam ich v tom poradí, v akom prišli tieto prihlasovacie lístky. Pán 

Radovan Rumanovič - dúfam, že budem dobre čítať, pani Jana Miklovičová, pán Viliam 

Lazár a 4. v poradí pán Marek Šindelár. Dal by som hlasovať o vystúpení občanov 

všetkých ako celku. Poprosím vás o umožnenie občanom výstupiť na tomto 

zastupiteľstve. Nikto neopustil miestnosť, prosím, pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujme.  

 

Hlasovanie: Už v tejto chvíli je to zjavná väčšina.  

           hlasovanie č. 21. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        návrh schválený 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: V tom poradí ako som menoval, ako 1. poprosím k 

mikrofónu pána Radovana Rumanoviča./Dobre čítam?/ Je tu prítomný? Dobre, aha, tak 

chvíľka strpenia. Tak preto nám stále zhasína monitor, technika sa opravuje. Opýtam sa 

ešte kolegov od techniky, ako to vidia časovo, aby sme sa nezdržovali, môžeme 

prehodiť aj poradie. Už sa schyľuje k vystúpeniu obyvateľa? /  Zopakujem na mikrofón 

návrh pána poslanca Hrapka, dal by som slovo pani Miklovičovej a potom sa vrátime k 

pánovi Rumanovičovi. Nech sa páči, pani Miklovičová.  

 

pani Miklovičová , občan MČ: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta, dobrý večer. Dovolím si 

vám povedať o to, čo ma poprosili občania z Jašíkovej 14. A celkom to zapadá do slova 

transparentnosť, pretože transparentnosť, tá dostáva v rámci mestského zastupiteľstva 



68 

 

riadne pod pás. A to asi všetci dobre viete a tak isto sme ako občania pobúrení. A teraz 

to premostím na transparentnosť v Ružinove. Sme transparentná samospráva, pán 

starosta dostal druhýkrát Zlaté vedro za  odkaz pre starostu, pretože je to tak 

vybavované, ako to zadministrovali organizátori, že mal najväčší počet hlasov vo 

veľkých samosprávach. No ale tá transparentnosť aj to Zlaté vedro nebudem teraz 

rozoberať, pretože tu teraz pán starosta nie je, nie je celkom dobre vybavovaná, myslím 

odkazy pre starostu. Takže tá transparentnosť tak trošku akože tiež tuná pokrivkáva. 

Vravím, príde pán starosta, ja som to celé ešte s inými s občanmi prediskutovala v 

administratíve - Odkazu pre starostu. Problém je len v tom, že tu sa vybavia odkazy asi 

tak, toto nie je odkaz, ktorý má riešiť - alebo problém, ktorý má riešiť mestská časť. 

Obráťte sa niekde inde. No ale ten občan, ten sa nebude obracať na mestskú políciu. Ten 

občan čaká servis. Ale aj za takýto odkaz sa dostáva fajka, že to bolo vybavené. Takže 

máme to veľmi ako rozdiskutované s organizátormi, to je o iné. Takže vlastne, ale teraz 

mi tá transparentnosť hrá na tento podnet občanov. Neviem, ako sa tu prideľujú byty, 

naše nájomné byty, ktoré sú majetkom obce. Na Jašíkovej 14 sa zrenovoval na 

nadštandardnú úroveň - údajne, ja citujem, nevidela som, ale nemali prečo a nemajú 

prečo občania zavádzať. Nadštandardné dlažby, sanita, podlaha, všetko. A byt je 

pridelený s nejakej panej s dieťaťom. Náš mestský majetok, teda majetok obce, obecný. 

Prebehlo tu transparentné výberové konanie pre prideľovanie tohto bytu? No zatiaľ sa 

pýtajú občania, lebo sa budem pýtať ja. Takže vlastne ... pýtam sa ja, niekto si to osvojí 

z poslancov a nech odpovie, aby nemuseli občania otravovať úrad 211-kami. Tak 

vlastne aké sú tu pravidlá na prideľovanie miest, teda bytov obecných na prenájom, do 

užívania niekomu, kto si to asi teda nejako požiadal? Takže toľko, aby sme naozaj 

obstáli v tej transparentnosti. Ďakujem za občanov z Jašíkovej 14, prajem vám ešte 

príjemné rokovanie.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, nasleduje pán Rumanovič, nech sa páči, 3 minúty 

ako všetci ostatní máte priestor.  

 

p. Rumanovič: Tak vďaka za možnosť vystúpiť a  niečo povedať. A snáď teda to bude bez 

nejakých technických problémov. Viete, že v rámci Ružinova a v rámci Trnávky je 

Saleziánske dielo, ktoré tu funguje už pár rokov -presne od 1993 roku a má vždycky 

rôzne formy. Momentálne tam na našom Saleziánskom diele máme rôzne aktivity ako sú 

napr. rôzne stretká, krúžky, tábory, je tam aj farnosť a je tam aj dielo SDM Domino - 

Salezianský mládežnícky futbalový klub. Už dlhodobo vnímame potrebu , alebo teda 

nutnosť, okrem toho, že sme mali vlastne jedno malé ihrisko, je tam veľké ihrisko, 

rozšíriť tieto plochy. Máme totiž 14 družstiev, nejakých 270 mladých hráčov a 30 

dospelých. A je to vlastne neúnosné, aby to vlastne nejako fungovalo. A tak sa nám 

podarilo tohto roku, vlastné rozšíriť tieto hracie plochy aj ihriská o ďalšie plochy, a to 

hlavne to je taký malý štadión pre malé deti, ktoré budú vlastne slúžiť prípravkám a na 

2. mieste ihrisko s umelou trávou, ktoré bude vlastne slúžiť aj starším a hlavne v 

zimných mesiacoch. Samozrejme, bolo treba posunúť ihrisko, dať novú trávu, urobiť 

nejaké oporné múry... Samozrejme, potom postaviť ďalší oporné múry, kde sa naviezol 

makadam ... rôzne... rôzne veci a tam bude stáť umelá tráva. Aj vďaka dobrovoľníkom, 

ktorí nám pomohli. To je jedna vec. A druhá vec je, že to je aj vďaka vám. Tak som sa 

vám prišiel tak úprimne poďakovať za to, že sme aj v spolupráci s vami mohli postaviť 

také nejaké 2 nové hracie plochy, a samozrejme, je to veľká šanca aj príležitosť to 
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nejako osláviť, a preto by som chcel pozvať, vás poslancov aj všetkých ostatných 

Ružinovčanov na také slávnostné otvorenie, ktoré bude 3. 10. o 15:00. Bude tam 

otvorenie o 15:00, 15:30 posvätenie tohto ihriska, o 16:00 futbal, kde budete vidieť 

vlastne všetky kategórie tu hrať. 2× 20 minút, od najmenších päťročných chlapcov až po 

úplne mužov. A potom nejaká exhibícia a na záver nejaký koncertík od Elánu, ktorý 

nám zaspieva a zahrá Oto Kolman. Takže ďakujeme za tú možnosť, že aj vďaka vám 

teda sa tieto, toto dielo podarilo, napreduje. A ako som vás teraz pozval a sme veľmi 

radi, že prídete v hojnom počte, tak určite viete a už to tu teda nesvieti, ale ešte... tak je 

to hustá myšlienka - ale bola tam taká animácia, respektíve obrázok, určite o tom viete, 

že sme dostali na 25 rokov do dlhodobého prenájmu Pavlovičovú, bývalú školu, tak tam 

som vám chcel ukázať, že vlastne taký zámer s tým postaviť tam veľké ihrisko s umelou 

trávou, okolo celého areálu takú bežeckú dráhu, kde by ľudia mohli prísť si zabehať, 

nejaké rodinné centrum ... pre rodiny , materskú škôlku a nejaké dve detské ihriská. 

Takže pevne verím, že zasa spoločnými silami, môžeme o rok a pol sem znova takto 

prísť a ísť na nejakú oslavu. Ďakujem pekne za pozornosť. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za toto vystúpenie, tretí v poradí nasleduje pán 

Viliam Lazár. Môže sa zatiaľ pripraviť pán Šindelár. 

 

p. Lazár :  Dobrý deň prajem, ja bývam v Prievoze na Kladnianskej ulici a neviem, či to je vo 

vašej kompetencii, ale musím to predniesť. Veľa vozidiel nám chodí po ulici, asi 

posledné 2 roky. Celá príčina je v tom, že Mierová a Gagarinova sú upchaté. Teraz 

využívame výzvu pána Gajdoša vyjadriť sa, / pardon/ k jednosmerkám. My tam 

navrhujeme nedať jednosmerku, ale dať tam zákaz vjazdu motorových vozidiel s 

výnimkou dopravnej obsluhy. Neviem, že či to prejde alebo neprejde, ale by som vás 

prosil, že ak náhodou budete o tomto rokovať niekde, keby ste boli za tento návrh. Lebo 

jednosmerka to nevyrieši a my musíme dostať vozidlá, ktoré behajú po našich uliciach, 

to je po Stachanovskej, Kladnianskej, Gruzínskej a Krásnej, potom pokračujú ďalej cez 

domové pole a tam idú smerom na Podunajské Biskupice. To nemôže takto ďalej, 

prosím vás, ísť. Ďalej potom by som sa chcel opýtať ale tu osobne pána Pekára, ktorý tu, 

žiaľbohu, nie je, že prečo je urobená jednosmerka, jedna časť Kľukatej ulici? Neviete mi 

niekto, prosím vás povedať, že keď ste to schvaľovali, že prečo je to jednosmerka? 

Alebo tak sa opýtam - môžu oni diskutovať - ako sa pýtam? Ako sa schvaľujú 

jednosmerky?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Pripravíme si odpoveď, teraz beží váš diskusný príspevok, 

nech sa páči, pokračujte.  

 

p. Lazár:  A potom ešte, prosím vás, ak vy môžete urobiť takú vec, že križovatka, táto časť 

jednosmerky Kľukatej, keď vyúsťuje na Stachanovskú, sú tam kríky. Je tam problém 

vyjsť z tej Kľukatej na Stachanovskú. Tam treba dať prednosť. Ja keď tam idem, tak 

musím výjsť v podstate do polovice jazdného prúdu a tam tie autá lietajú. Môže tam 

prísť k búračke. Či  je možnosť v rámci vašej kompetencii zabezpečiť odstránenie 

tamtých kríkov? To by bolo asi všetko, čo by som chcel asi na vás mať. Ďakujem pekne. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za vystúpenie. Mám pripravené niektoré 

odpovede, než dám aj slovo vám, kolegyne, kolegovia, ale ešte je prihlásený pán 

Šindelár. Nech sa páči. 

 

p. Šindelár : Dobrý večer prajem. Tiež som z ulice Kladnianska. Vlastne chcel by som 

nadviazať na to, čo povedal môj predchodca, pán Lazár, sme dostatočne nespokojní s 

tým ako vlastne tam teraz je tá dopravná situácia, hlavne o tretej poobede tam jazdia 

autá šesťdesiatkou, sedemdesiatkou. Bývajú tam deti, je to vlastne rodinná štvrť a 

potrebovali by sme, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo, tak jak to spomínal môj 

predchodca. A ja by som sa chcel ešte k tej Stachanovskej, k tej, myslím, že to je 

Stachanovská - Kľukatá, vrátiť. Je to jediná križovatkách v Prievoze, ktorá má dopravné 

značenie. Všetky ostatné je pravidlo pravej ruky. Neviem, kto to akože schvaľoval, lebo 

hneď o 50 m na to je taká istá križovatka a je tam prednosť zprava. Tak jak spomínal 

pán Lazár, je to neviditeľné, čiže minimálne aspoň za tú dobu, kým by sa to nevyriešilo, 

či by sa tam dalo dať nejaké zrkadlo? Lebo zrkadla sú všade inde, len nie tam, kde to 

treba. Takže to je asi všetko, ďakujem zatiaľ. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za všetky vystúpenia. Než dám slovo aj vám, 

kolegyne, kolegovia, mám niekoľko vecí, ktorými by som chcel hneď reagovať na veci, 

ktoré tu zazneli. Začnem pani Miklovičovou. Teraz sa obávam, že to bude vyzerať, že 

sme si objednali jej vystúpenie, aby sme si urobili pí-ár (PR), ale veci sa majú 

nasledovne, pojem nejakého výberového konania alebo ako to bolo nazvané, pokiaľ ide 

o prideľovanie nájomných bytov, také niečo neexistuje. Prideľovanie nájomných bytov 

je kompetencia starostu, pričom starosta Pekár už v minulom období vlastne zriadil 

bytovú komisiu, ktorá spracúvavala alebo - posudzovala - jednotlivé žiadosti. Je tam 

zámerne viacej členov, aby tam bola zabezpečená nejaká vzájomná kontrola atď. 

Mestská časť, pokiaľ viem, nemá byt na Jašíkovej, to sa bude zrejme jednať o byt 

hlavného mesta, ktorý je nám zverený do správy. Hlavná myšlienka tejto zámeny je, že 

do tohto bytu, išlo to, samozrejme, cez bytovú komisiu, pôjde bývať doterajšia 

nájomníčka, nazvem to v úvodzovkách, "služobného bytu" na Materskej škole Šťastná a 

my tak získame priestor na rozšírenie kapacity Materskej školy Šťastná. Ak koluje 

medzi ľuďmi nejaká informácia o nadštandardnom vybavení, nezakladá sa na pravde, 

toľko môžem povedať. A ešte by som chcel reagovať na pánov, ktorí vystúpili, dovoľte 

mi informovať vlastne vás všetkých, že v lete bola doručená na miestny úrad starostovi, 

myslím nám obom zástupcom poslancom aj petícia občianskej iniciatívy "Cesta ako v 

Kodani, Kaštielska ulica aj okolie". Stav riešenia tejto petície aj Kaštieľskej ulice je 

nasledovný. Kaštieľska je cestou magistrátnou. Preto, samozrejme, museli sme posunúť 

požiadavky alebo návrhy, ktoré boli v tejto petícii na magistrát. Týkalo sa to hlavne 

toho, čo skutočne nie je v našej kompetencii. Tam boli požiadavky napr. alebo návrhy 

na radar, meranie rýchlosti, zákaz vjazdu nákladných vozidiel, retardér - k retardéri sa 

dostanem osobitne, obmedzenie rýchlosti, ak sa nemýlim, /ja to tu náhodou mám/, no a 

ďalšie. Na úrovni magistrátu približne pred dvoma týždňami prebehlo rokovanie za 

účasti teda zástupcov magistrátu, dopravného podniku. krajského dopravného 

inšpektorátu, na moje prekvapenie údajne bez zástupcov obyvateľov, ktorí poslali túto 

petíciu a žiaľ z organizačných dôvodov aj bez zástupcu nášho miestneho úradu. Zatiaľ 

mám iba kusú informáciu, ako toto rokovanie dopadlo. A to z toho dôvodu, že výstup 

tohto rokovania musí podpísať pán primátor, čo sa, žiaľ, ešte nestalo, ale smeruje to 
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skutočne k riešeniu tak, aby boli uspokojené záujmy obyvateľov, či už znížením 

rýchlosti alebo vytvorením obytnej zóny. Ale to je, žiaľ, iba ústna informácia, ktorú sme 

žiadali na magistráte a jedinú k dnešnému dňu dostali. Až budeme vedieť viac, mile rád 

poskytnem informáciu ďalej. A osobitne sa chcem zmieniť aj o retardéroch. Zaznela 

požiadavka na retardéry. Tu treba povedať, že s retardérmi je ten problém, že zvyšujú 

hlučnosť. Je už našou skúsenosťou, aj na základe sťažnosti občanov, kde pribudli 

retardéry, tam sa okamžite vyrojili sťažnosti. Tá požiadavka v tej petícii smerovala k 

retardérom všeobecne - k školám, škôlkam, jasliam. Miestny úrad potom musí 

posudzovať, ak príde konkrétna žiadosť pred škôlku x, y žiadosti samostatne, pretože 

oslovuje vlastníkov z okolia. Až po získaní ich súhlasu potom v súčinnosti s Komisiou 

pre určovanie dopravných značiek, dopravných zariadení magistrátu hlavného mesta vie 

postupovať ďalej. Toľko aspoň, kusá informácia. Nech sa páči, ak máte pani 

poslankyne, páni poslanci, niečo k tomuto bodu. Otváram diskusiu. Pán poslanec Gajdoš 

sa hlási zatiaľ iba ústne, už aj elektronicky. Ďakujem. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. V podstate možnože tak trošku som  tieto vaše 

vystúpenia vyprovokoval  ja, možnože život. Ale v podstate lebo pýtali ste sa, ako to 

vlastne beží. V zásade na miestnom úrade je odbor pre dopravu, kde sa tieto veci dajú 

riešiť do istej miery. Následne niektoré, ktoré sú - komunikácie nie naše alebo vyššieho 

rangu, tak sa musia riešiť s magistrátom. A čo sa týka Prievozu, tak zatiaľ momentálne 

len stále zhromažďujeme informácie o tom, okolo vašich potrieb. Následne to 

preberieme tuná na tomto odbore dopravy a potom pripravíme nejaké možnosti riešenia 

a chceme vyzvať obyvateľov, aby ste sa tohto zúčastnili. Následne vlastne keď uvidíme 

nejaký výsledok, tak potom to budeme riešiť teda aj dopravnými značkami, Asi toľko.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem pánovi zástupcovi, do diskusie prihlásený pán 

poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Nedá mi nereagovať aj z titulu teda komisie, ktorá má aj dopravu. Nemôže byť 

určite záležitosťou, že vzhľadom na to, že v Prievoze býva pán starosta, nie je možné 

redukovať, znižovať rýchlosť. To predpokladám asi nebude to riešenie alebo tá pravda. 

V mestskej časti, okrem Trnávky, sú ešte takéto dediny, ako sú na Kľukatej, v Prievoze, 

ešte aj také dediny na Liptovskej, Turčianskej, kde naozaj by bolo potrebné, pán 

zástupca, riešiť ten vzťah, či naozaj sa nejedná o to, aby dostali tieto oblasti štatút tých 

obytných nejakých zón. Že by sa tam - treba to len nadhodiť, ako odborný problém. Ja 

do týchto vecí neviem nejako odborne zasahovať, naozaj toto je špeciálna odborná téma. 

My síce máme v komisii dopravného inžiniera, fachmana pre túto oblasť, ale toto naozaj 

by bolo treba riešiť nejakou štúdiou, aby sa to vyriešilo k spokojnosti .Ak je, ako 

hovoria aj pán Šindelár, aj pán Lazár, že to ohrozuje bezpečnosť. Aj na tých uličkách, 

kde ja blízko bývam, to sú tie Turčianska, Liptovská a tieto uličky, Zvolenská, tam 

naozaj treba naozaj jazdiť nadmieru opatrne, aby nedošlo k úrazu. Poprosím, pán 

zástupca, aby si si osvojil túto tému viem, že ju sleduješ, tak ťa prosím, keby si toto 

zvážil alebo teda postúpil ďalej kompetentným zložkám. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, prihlásený do diskusie pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Keďže dnes máme také zastupiteľstvo, ktoré sa po dohode bude 

prerušovať, ja som sľúbil obyvateľom z Trávnikov a z Okrovej, že tu prednesiem v 

podstate za nich určitú sťažnosť, na konanie v podstate VPS-ky počas leta, ktoré bolo 

veľmi horúce. Boli štyridsaťstupňové teploty a naozaj títo obyvatelia vyzývali na 

používanie rozumu, či v takýchto veľmi veľkých horúcich teplotách je únosné , aby sa 

kosila tráva, aby sa v podstate čistili alebo zametali ulice bez použitia vody. Čiže 

vyzývali k tomu, aby naozaj sa používal zdravý rozum aj pri v podstate takýchto 

prácach. Čiže ja si myslím, že máme Oddelenie životného prostredia a to v podstate 

predkladá starostovi na podpis objednávky na čistenie, kosenie, čiže a potom, 

samozrejme, následne preberajú tieto práce, ktoré VPS robí. Čiže ja si myslím, že tu 

musí naozaj byť koordinácia a používanie zdravého rozumu práve v takýchto 

extrémnych teplotách a extrémnom počasí. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Do diskusie nie je nikto prihlásený, končíme preto 

bod: Vystúpenie občanov. Je tak bez návrhu uznesení. Dostal som požiadavku na 

prestávku, než dokončíme verím ten, tie zvyšné body. Preto vyhlasujem 10 minútovú 

prestávku. Zídeme sa o 18:55.  

 

 

 

Bod č.16 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra  

„C“ parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom  

Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava –  

m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle  

zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre... vidím, optická väčšina je prítomná, 

uznášaniaschopní budeme. Môžeme pokračovať. Pokračujeme bodom číslo 16: Návrh 

na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra "C" 

parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom 

Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec 

Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží 

v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Tento 

materiál uvediem ja. Materiál prešiel príslušnými komisiami, tak pokúsim sa krátko aj 

pre úsporu času. Mestská časť Bratislava - Ružinov realizovala na základe svojho 

uznesenia z roku 2014 prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku 

prislúchajúceho k bytovému domu Na paši 13, 15, Prešovská 49. Z celkového počtu 

vlastníkov 18 bytov potom pristúpilo k podpísaniu Zmluvy o prevode pozemkov iba 11 

vlastníkov bytov, zo 6 vlastníkov garáží iba 3 vlastníci garáží. V tomto roku však boli 

doručené 2 žiadosti, mená obyvateľov v uvedených materiálov, v uvedenom materiáli, 

obaja žiadatelia pritom patria do kategórie prevodu vlastníctva dediča alebo do 

vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka bytu, ktorý 

nadobudol byt do vlastníctva z bytového družstva. Z tohto dôvodu sa aj vlastne odvíja 

cena zo zákona uvedená v materiáli pre vlastníka. Cena pre vlastníka bytu 49,79 EUR za 

meter štvorcový. Celkové sumy máte v príslušnom materiáli, súčasťou materiálu je aj 

súhlas primátora k prevodu. Toľko krátko uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto 
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sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu a poprosím, návrhová komisia už je kompletná, 

poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia k bodu číslo 16. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu, za a.) schvaľuje v zmysle zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku 

evidovaného ako parcela registra „C“ pozemku, parcela číslo 15228/1 pozemku, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 1205 m², katastrálne územie Ružinov, obec 

Bratislava, Mestská časť Ružinov, okres Bratislava 2, do vlastníctva vlastníkov bytov a 

garáži v bytovom dvore, v bytovom dome Na paši 13, 15, Prešovská 49, súpisné číslo 

56, v Bratislave, podľa aktuálneho listu vlastníctva číslo 5436 pre vlastníka bytu za cenu 

49,7909 EUR za meter štvorcový, ak sa prevádza do vlastníctva jeho dedičia alebo do 

vlastníctva manžela, deti, vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka bytu, ktorý 

nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva Na paši 15. Byt číslo 2, 

nadobúdateľ - Stoviček Roman, podiel na pozemku 5358/100 000, cena za meter 

štvorcový 49,79 09 EUR, spolu 3214,69 EUR, byt - druhé poschodie, číslo bytu 22, 

Jokel Rastislav, podiel na pozemku 5935/100 000, cena za meter štvorcový 49,7909 

EUR, spolu cena 3.560,88 EUR, za b.) ukladá Jurajovi Hagarovi, prednostovi, 

zabezpečiť uzatvorenie zmlúv o prevode vlastníckeho podielu na pozemku 

prislúchajúceho k bytu/garáží. Termín - 31. 5. 2016. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem za prednesenie návrhu uznesenia. Poprosím, k 

návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. 

Prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal, traja nehlasovali, konštatujem, že návrh 

uznesenia bol prijatý. Ďakujem. 

           hlasovanie č. 22. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - uznesenie č. 132/VIII/2015 

  

 

 

Bod č.17 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra  

„C“ a pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  

491 m2 bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 v Bratislave, k.ú.  

Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníka bytu v bytovom  

dome Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 17, tento bod taktiež uvediem ja. 

Návrh / ďakujem za pripomienku, kto sedíte najbližšie, vyberte, prosím, neprítomným 

poslancom hlasovacie karty. Tu vidím ešte jednu, buďte taký dobrý. Ďakujem./  Bod 

číslo 17: Návrh na prevod  spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako 

parcela registra „C“ na pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 491 m2 bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 

v Bratislave, k.ú. Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre 
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vlastníka bytu v bytovom dome Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave. Ide o obdobný 

prípad, ako ten predošlý, akurát v tomto prípade mestská časť realizovala prevod 

spoluvlastníckych podielov už v roku 2009, podielov na zastavanom pozemku 

prislúchajúcemu k bytovému domu Záhradnícka, ako som menoval. Jedna z vlastníčok 

bytu, meno uvedené v materiáli, nepodpísala vypracovanú zmluvu. V roku 2010 sa tak 

stalo. Až v roku 2015 opätovne požiadala o prevod spoluvlastníckeho podielu. Aj tu 

odcitujem, že žiadateľka patrí do kategórie prevodu spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku, ak sa prevádza do vlastníctva jeho dediča alebo do vlastníctva manžela, deti, 

vnukov alebo rodičov pôvodného vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt od vlastníctva 

obce. Preto aj v tomto prípade je cena určená zákonom 49,79 EUR za meter štvorcový, 

finálna suma uvedená v materiáli. Súhlas primátora je súčasťou materiálu. Toľko 

uvedenie materiálu, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu. 

Poprosím návrhovú komisiu opäť o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, chcem sa opýtať, vzhľadom k tomu, že majú všetci v tej návrhu 

uznesení materiáloch tieto, či musím čítať pre audiozáznam, alebo či sa môžem sa 

odvolať na predložený materiál? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: V tomto prípade, tým, že máme písomný materiál, ktorý 

vieme kedykoľvek doložiť, ak nezaznie teraz nejaký nesúhlas z pléna. Nie je tomu tak, 

môžeme postupovať podľa predloženého materiálu. 

 

p.Hrapko: Ďakujem pekne, takže návrh uznesenia je podľa predloženého materiálu. Poprosím 

dajte hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, aj za správnu pripomienku. Sú nejaké pripomienky 

k návrhu uznesenia? Nie je tomu tak, prosím, pripravme sa na hlasovanie. Moment. 

Pardon, som sa zľakol, či nie je osobitý zreteľ. V tomto prípade nie. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 20, pardon, proti 0, zdržalo sa 0, 1 nehlasoval, konštatujem, že návrh uznesenia 

bol prijatý. 

          hlasovanie č. 23. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

        - uznesenie č. 133/VIII/2015 

 

 

 

Bod č.18 

Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - Bočná ul. 47, katastrálne územie  

Trnávka: pozemkov registra „C“ - parc. č. 16959/8, záhrady o výmere 203 m2, - parc. č.  

16959/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2, - parc. č. 16959/19, zastavané  

plochy a nádvoria o výmere 102 m2, stavieb: - súpisného čísla 4293, na parcele 16959/9 –  

súpisného čísla 18081, na parcele 16959/19 do vlastníctva: 1. Marián Mišík, trvale bytom  

Bočná 47,821 04 Bratislava v podiele 1 a do bezpodielového spoluvlastníctva  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Prichádzame k bodu číslo 18, dosť dlhý názov, poprosím ťa, 

pán prednosta, prečítať si ho aj s uvedením materiálu.  

 

p.Hagara, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ak sa nenahneváte, ja to nebudem čítať 

úplne celé, lebo tie čísla, keď budem čítať, tak vám aj tak nič nepovedia. Návrh na 

prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - Bočná ul. 47, katastrálne územie Trnávka, z 

dôvodov osobitného zreteľa tak, ako sú tam tie čísla stavieb, parciel, rozmery uvedené a 

síce do bezpodielového vlastníctva Karol Mišík a Helena Mišíková v podiele 1/2 a 

Marián Mišík v podiele 1/2 do tiež bezpodielového vlastníctva. Podrobnosti, poprosím 

pani doktorku Kučerová, ak sú k tomu nejaké otázky, tak ona vám ich zodpovie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Prihlásený do diskusie pán 

poslanec Drozd, nech sa páči.  

 

p.Drozd: Ja dávam na zváženie, či tieto 2 body, kde je osobitný zreteľ, neprerokovať nabudúce, 

lebo vzhľadom na neprítomnosť poslancov. Tu potrebujeme 3/5 všetkých a možno 

vzhľadom ... nie na to, že by sme to nechceli predať, ale pre neprítomnosť poslancov 

tieto materiály neprejdú. Takže skúsme sa spočítať, či vôbec tie 3/5 tu máme. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prezentácia by bola súčasťou ... ale je dobre, ak to urobíme 

dopredu, neviem takto posúdiť opticky. Poprosím kolegov od techniky pripraviť 

prezentáciu. Pripravme sa na prezentáciu, dobre, prezentujme sa. 1 karta zostala 

zasunutá, poslanec je neprítomný. Pán poslanec Ferák, Vy ste najbližšie, buďte taký 

dobrý. Áno, ešte sa to zobralo elektronikou. Prezentovaných 20 poslancov, je nás 

dostatok, pokračovali by sme.  Ale ďakujem za pripomienku. Otváram diskusiu, 

prihlásený pán poslanec, no diskusia bola otvorená, pán poslanec Sloboda prihlásený. 

 

p. Sloboda:  Ďakujem. Toto je asi jeden z mála bodov, ktorý ma obzvlášť teší, lebo toto je 

problematický pozemok, resp. problematická budova, ktorá sa dlhodobo ťahá, v 

podstate naozaj už niekoľko rokov. Jej doriešenie - bolo to veľmi komplikované, takže 

som rád, že sa to konečne dostalo do zastupiteľstva a máme možnosť naozaj doriešiť 

situáciu tým obyvateľom, ktorým pôvodne boli vyvlastnené všetky tie ich nehnuteľnosti 

a vrátiť to zase naspäť do pôvodného stavu, aby mohli fungovať naozaj tak, ako ... ako 

predtým. Takže dúfam, že sa nám to naozaj podarí odhlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, nikto sa nehlási do diskusie. Ďakujem pani 

doktorka, sme vás prehnali. Končím diskusiu a poprosím návrhovú komisiou o 

prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne, takže návrh uznesenia bol predložený písomne a žiadam preto, aby 

bolo o tomto návrhu hlasované.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Hlasovanie o návrhu tak, ako bolo prednesené. Ďakujem. Ja 

sa ešte obrátim na kolegov v technike, vieme prisúdiť túto prezentáciu vlastne k tomuto 

hlasovaniu? Nie je potrebná ďalšia? Ďakujem, neverbálne dávajú najavo. Preto, nakoľko 

sme sa už prezentovali, pripravme sa prosím na hlasovanie. Zopakujem len, že je to 

osobitný zreteľ, prosím, hlasujeme.  
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Hlasovanie: Za 20 poslancov, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. 

Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý. Ďakujem vám všetkým.  

          hlasovanie č. 24. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 134/VIII/2015 

 

 

 

 

 

Bod č.19 

Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v lokalite  

Rádiovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka - parc. č. 14491 – záhrady o  

výmere 152 m2, - parc. č. 14492 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 d 

o vlastníctva: Ľuboš Chudý, bytom Meteorová 5, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia  

§9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  

predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane  

priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so  

stavbou. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 19. Aj tu poprosím pána prednostu 

o uvedenie materiálu. 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ: Ďakujem. Čiže bod 19: Návrh na prevod vlastníckeho práva 

nehnuteľností - pozemkov registra „C“ v lokalite Rádiovej ulice v Bratislave, katastrálne 

územie Trnávka, do vlastníctva: Ľuboš Chudý, bytom Meteorová 5, Bratislava,  ako 

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, 

ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Opäť, ak sú 

nejaké otázky, tak pani doktorka Kučerová by ich zodpovedala  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, 

poprosím návrhovú komisiu, môžem použiť ten istý, ten istý postup ako v predošlom 

vzhľadom na dĺžku návrhu uznesenia. V tomto prípade prezentáciu... nevidím osobitný, 

tento nie, tento nie, pardon. Stačí ak prednesieš, pán predseda, že tak ako bolo uvedené 

nech to zaznie z návrhovej komisie, ako je predložené.  

 

p. Hagara: Poprosím dať hlasovať o predloženom návrhu, tak ako bol predložený poslancom. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je 

tomu tak, pripravuje sa, prosím, na hlasovanie. Hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 19, nikto, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh uznesenia 

k bodu číslo 19 bol prijatý.  

hlasovanie č. 25. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 135/VIII/2015 
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Bod č.20 

Oceňovanie občanov Ružinova pri príležitosti 25. výročia vzniku Ružinova.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bod číslo 20: Oceňovanie občanov Ružinova pri príležitosti 

25. výročia vzniku Ružinova. Tento materiál poprosím uviesť pána zástupcu Gajdoša. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Mestská časť Bratislava - Ružinov oslavuje v 

roku 2015 25. výročie existencie samosprávy. Pri tejto príležitosti slávnostným 

spôsobom udelí v závere roka verejné ocenenie občanov mestskej časti Bratislava - 

Ružinov. Do stanoveného termínu 15. 8. 2015 bolo na Miestny úrad miestnej časti 

Bratislava - Ružinov doručených 18 návrhov na udelenie verejného ocenenia občana 

miestnej časti Bratislava - Ružinov, ktoré sa udeľuje podľa VZN číslo 17/2001 za 

vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie alebo ktoré prispeli 

osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti. Poradná komisia miestneho 

zastupiteľstva odporučilo oceniť 9 osobností, ktoré navrhuje na schválenie miestnemu 

zastupiteľstvu miestnej časti Bratislava - Ružinov. Mám prečítať aj krátke životopisy 

týchto ľudí alebo len mená? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ak boli súčasťou materiálu...tak nie 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Augustín Slaninka, ďalej Anton Srholec, Ján Filc, Ján 

Koller, Beáta Mesíková, Silvia Vaculíková, Oľga Pecháňová, Alena Hradňanská a Anna 

Čápová. Toto sú mená, ktoré... ktoré vyšli z tej poradnej komisie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Do diskusie prihlásený pán 

poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem, som veľmi rád, že naozaj sa venujeme aj tejto časti života mestskej časti, 

že naozaj dokážeme oceniť tých občanov mestskej časti, ktorí si to zaslúžia. Myslím si, 

že každý jeden z tých, ktorí boli vymenovaní, naozaj sú zaslúžilí naši obyvatelia, alebo 

minimálne sa zaslúžili o lepší život v našej mestskej časti. To, čo mňa ale zaujíma, a 

hlavne by ma zaujímala odpoveď predkladateľa tohto materiálu, by ma zaujímalo, kto 

boli tí zvyšní deviati, ktorí boli navrhnutí a hlavne kto predložil tých 18 návrhov? To by 

ma tak zaujímalo, len tak zbežne. Druhá vec je, vo VZN sa píše, že tieto návrhy 

prerokuje poradná komisia miestneho zastupiteľstva. By ma zaujímalo, kedy sme ju 

zriadili? Priznám, ja si to veľmi nepamätám, že by sme ju schvaľovali ako poradnú. 

Lebo máme svoje stále komisie, samozrejme, ale poradnú komisiu miestneho 

zastupiteľstva pre túto vec, neviem o tom, že by sme ju schvaľovali. Takže by ma to 

zaujímalo. A tak isto by ma zaujímalo, že kto je vlastne jej členom, tejto poradnej 

komisie? Takže asi toľko. Ale naozaj som veľmi rád, že sme k tomuto dospeli. 

Zaujímalo by ma aj tých zvyšných 9 návrhov a hlavne celkovo, že kto boli navrhovatelia 

tých 18? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, poprosím o reakciu ako predkladateľa pána 

zástupcu Gajdoša. 
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p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za otázku. Takto, 18 ľudí navrhovali občania, 

navrhovali poslanci, bolo to zverejnené na webe, bolo to aj, pokiaľ viem, v 

Ružinovskom echu. Čiže tam bola voľná ruka navrhovania. A komisia, tá poradná, tak 

bola to komisia školská. Tie mená, ktoré by som povedal cez tú komisiou nejakým 

spôsobom neprešli, tak ja si myslím, že by ani nebolo vhodné nejak veľmi čítať alebo 

rozprávať. Nemám ich teda, ale viem ich doniesť. ,Ale myslím si, že z takých tých 

etických dôvodov myslím si, že nie je správne alebo nebolo by fér, pekné... neviem to 

vyjadriť. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou prihlásený ešte pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem, chápem. Logicky, samozrejme, pardon, čo sa týka toho tak v tom 

prípade ma to mrzí, že naozaj to riešila len Komisia športu, kultúry a školstva. Totiž sú 

tam osobnosti, ktoré sa skôr zaslúžili v oblasti sociálnych služieb a podobne, to 

znamená, že minimálne to mohlo prejsť viacerými komisiami, ktorých sa týkali tie 

oblasti. Ale tak - budiž. Ako také rozhodnutie padlo. Mimochodom, komisia 

zastupiteľstva, konkrétne Komisia školstva, kultúry a športu nemá túto kompetenciu 

schválenú zastupiteľstvom - ak si dobre pamätám kompetencie, ktoré som si pred 

chvíľou prečítal. Ešte raz tu zdôrazňujem -nemá! - tú kompetenciu tam. A dovolím si 

pripomenúť, to čo je napísané v tom VZN, že čestné občianstvo môžu navrhnúť, tie 

podnety na udelenie tohto ocenenia môže navrhnúť jednotlivé zastupiteľské orgány 

mestskej časti, zástupca starostu, hlavný kontrolór , prednosta, pardon, mi to preskočilo 

na čestné občianstvo, ospravedlňujem sa. - Verejné ocenenie mestskej časti udeľuje 

občanom miestne zastupiteľstvo na návrh starostu, miestnej rady, stálych komisií .... 

stálych komisií zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých a umeleckých inštitúcií 

pôsobiacich na území mestskej časti. To znamená, že nie na podnet občanov. To som len 

tým chcel povedať, že ak sa tu argumentuje tým, že - občania, vlastne občania nemali 

právo podávať takýto návrh. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, než dám slovo pánovi poslancovi Juskovi, ja by 

som len na dokreslenie. Bolo to, myslím ešte pred prázdninami, opravte ma kolegovia, 

kedy vlastne pán starosta Pekár zvolal stretnutie predsedov poslaneckých klubov a 

informoval ich o vlastne tomto zámere, aby tou poradnou komisiou bola komisia 

školstva, nakoľko tá najviac korešponduje vlastne s týmto... s týmto počinom. Iba toľko. 

Prihlásený faktickou pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko : Ja som bol na tomto stretnutí. Bolo to U prievozníka, bolo to... júl alebo august, v 

júli asi sa mi zdá. Nebolo povedané, že ktorá komisia bude hodnotiť návrhy. Bolo vtedy 

povedané, prosím, oboznámte vaše kluby, aby dávali návrhy na ocenenie. Ja nič nemám 

proti tým ľuďom, ktorí tam sú, len ten spôsob, ktorým boli vyberaní nepokladám za 

transparentný. Jednoducho jedna komisia, kde nie sú všetci zástupcovia poslaneckých 

klubov, alebo možno aj poslanci ako takí - veď ide 25. výročie. Čo mi nedáva nijaký 

zmysel, že prečo 9 ľudí? Je 25. výročie, tak dajme 25. 25 osobností oceňme. Nebolo tam 

povedané, v akých oblastiach. Kultúra, šport a iné oblasti. Ak ... môžem pokračovať v 

riadnej... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím prepnúť na riadnu pre pána poslanca Juska. 
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p. Jusko: Takže neboli tam povedané oblasti, za ktoré... Máme tu len - veď tu sú ľudia aj v 

kultúre, tu sú ľudia aj v športe, tu sú ľudia aj v sociálnej oblasti. Veď vieme si ich nájsť, 

vieme ich navrhnúť, vieme sa dohodnúť, že toto bol.... My chceme, aby zastupovalo 

najširšiu oblasť záberu tí ohodnotení ľudí. Ja by som to nehádzal len na jednu komisiu a 

teraz hovoril, "vy ste tí zlí v tej komisii, vy ste vybrali ľudí". To rozhodnutie malo byť 

od starostu, že to zachytí širší rámec ľudí, možno všetkých poslancov. To by bolo 

najideálnejšie. A ja sa veľmi rád podriadim, ak väčšina bude chcieť oceniť niekoho 

iného, prehlasuje ma, tak majú navrch, to je demokracia. Ale keď niekto je vyradený z 

procesu to sa mi zdá, že to nie je demokratické. Ja nebudem hovoriť, aké boli osoby, 

poviem hypoteticky, jedna významná osoba tu, ktorá je v komunálnej politike, tak 

nedostala ani 1 hlas. A stále sa otáčame, že za tou osobou pôjdeme na magistrát - len to 

tak poviem v úvodzovkách. My chceme od niekoho niečo a oceňujeme ľudí, ktorí 

spravili len "niečo" . Ale my chceme, aby tí ľudia pokračovali. Ocenenie má byť 

impulzom aj pre aktívnych ľudí, aby pre nás robili, pre Ružinov. Aby boli prínosom pre 

Ružinov, aby nám pomáhali. Ja sa pýtam, nemáme v komunálnej politike ružinovskej 

jedného človeka, ktorý by takéto ocenenie si zaslúžil? Ja som ho navrhol. Nedostal ani 1 

hlas. A keď smerujete na magistrát, tak všetko chcete tam od neho. A podľa akých 

kritérií sa teda hodnotili ľudia? Minulý prínos, budúci prínos alebo aký prínos? Alebo 

povieme u jednej pani, že tá má veľa ocenení na území celej Slovenskej republiky, ale 

že žije na Ružinove a že tá jej veľká obrovská nadácia pôsobí na území Ružinova, to 

povieme, ona to ocenenie nepotrebuje. Ako keby sme sa k nej správali ako k cudzej 

osobe. Nemenujem, aké sú to osoby. Rešpektujem to, čo tu bolo povedané, ale ja si 

myslím, že tí ľudia... Stretávam sa aj so staršími občanmi, ľuďmi a vy pán Pener viete, 

že keď niekto má nejaké okrúhle výročie, senior, že mu pán starosta pošle dopis - 80 

rokov atď. Viete, akí sú tí ľudia radi, že takýto dopis dostanú? A to je vlastne, my im 

ďakujeme za niečo, ale to ocenenie má aj byť povzbudenie pre ľudí, ktorí sú aktívni. 

Aby pre nás robili viac, aby s nami cítili a aby boli s nami spätí. Nemyslím tým, že 

dostal ocenenie, ale myslím tým, že si ho vieme ohodnotiť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, než dám slovo pani poslankyni Barancovej a 

ďalším prihláseným, dovolím si tiež krátko zareagovať. Rozšifrujem vlastne ten inotaj. 

Navrhnutý bol pán primátor Nesro...,/ to som prekecol, dobre/ . Ja verím, že on raz bude 

mať aj bustu. Ale ešte začína v tej funkcii. Už bolo vlastne naznačené, o koho ide. 

Čítatelia detektívok pochopili. Pani poslankyňa Barancová, máš slovo, nech sa páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som skôr teda na upresnenie, akékoľvek 

oceňovanie, či už je finančné alebo morálne je to veľmi citlivá záležitosť. A ja súhlasím 

s pánom poslancom Juskom.  Ale musím upresniť, že naša komisia - my sme nevedeli 

ako členovia, že teda len my sme tí, ktorí o tom rozhodujeme. Takže pokiaľ teda vzišiel 

takýto návrh od poslancov, že aby aj oni sa mohli k tomu vyjadriť, samozrejme, my sa 

tomu absolútne nebránime. My sme dostali od pána starostu návrhy ľudí, ktorá sú a sme 

hodnotili podľa toho, čo sme mali, aký materiál. Stanovili sme si určité kritériá a tak 

sme postupovali a rozhodovali sme sa každý za seba, samostatne. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou pán poslanec Bajer. 
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p. Bajer:  No ja by som chcel reagovať, mňa sa to trošku dotkýňa, potom, v podstate tieto 

výroky pána Juska, že ako keby sme my, alebo naša Komisia školstva, kultúry a športu 

nebola nejakým spôsobom kompetentná, že obsahujú členov, ktorí nie sú kompetentní sa 

k tomu vyjadrovať, resp. v podstate ja mám taký z toho divný pocit, pretože ja som napr. 

chcel by tiež v nejakých iných výberových komisiách. Nebol som a tiež ako - teraz 

nepovažujem, že výberová komisia teraz na RŠK alebo niekde na nejakú inú funkciu 

proste vybrala nejakého človeka a takto. Mali sme potom všetci poslanci sa k tomu 

vyjadriť. Ja si myslím, že Komisia školstva. kultúry a športu bola tá kompetentná sa 

nejakým spôsobom k tomu vyjadriť a ja cítim byť teraz taký trochu dotknutý trošku.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktickou pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja sa stotožňujem vo veľa veciach s tým, čo povedal pán 

poslanec Jusko, ale s tým jedným konkrétnym pánom, ktorého pán Jusko navrhoval na 

ocenenie, ja sa stotožniť nemôžem, pretože  - moja rodina je už vyše 50 rokov 

Ružinovčania, tuto väčšina z  nás sú Ružinovčania, ale o tom pánovi neviem, že by sa 

nejako významne pričinil o chod Ružinova, o pomoc mestskej časti, alebo že by niečo 

významné urobil, okrem toho, že sa za Ružinov nechal zvoliť. Čiže, akože neviem, že či 

je ocenenie akože to, že sa stal primátorom alebo že prečo ho máme oceniť alebo aký 

impulz mu máme dávať?  Impulz dostal od svojich voličov, nech si vykonáva svoj 

mandát a nemáme ho my čo oceňovať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, do diskusie ďalej prihlásený pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Vstupovanie do takéhoto materiálu je navýsosť etická záležitosť..... Vstupovanie do 

takéhoto materiálu považujem za na výsosť etickú záležitosť, veľmi... veľmi kultúrnu, 

morálnu. A napriek tomu, že tento materiál a teda napriek tomu, alebo - pretože tento 

materiál neobsahuje tie mená, ktoré som na základe podnetu, ktorý spomínal pán 

poslanec Jusko - aj ja som písal pánovi starostovi mená, v tomto materiáli nie je jediná 

osobnosť z oblasti kultúry.  A vzhľadom na to, že ja pôsobím v oblasti kultúry a viem o 

týchto osobnostiach, dovolím si požiadať, pán zástupca, keby si si osvojil návrh na 

doplnenie tohto zoznamu osobností nasledovné mená: Ján Paulíny, veľmi stručne - 

najvýznamnejšia osobnosť a zakladateľská osobnosť slovenskej orientalistiky, 

najvýznamnejší prekladateľom arabistiky, ďalej to nebudem komentovať. Ďalej - 

vedcov z oblasti výskumu rakoviny, manželov - aj menej známeho Jána Sirackého aj 

jeho manželku, známejšiu, Evu Sirackú. Obidvaja sú to svetoví, svetovo významní vedci 

v oblasti... v oblasti výskumu rakoviny. Poslednú, dovolím si navrhnúť akademickú 

maliarku Irinu Meszárošovú, ktorú, ktorá si myslím, že si to zaslúži, ale išlo by o "in 

memoriam". Je to - do konca svojho život žila tu v Ružinove. Je to zakladateľská 

osobnosť Slovenskej reštaurátorskej školy. Zaslúžila sa nielen o výchovu reštaurátorov 

slovenských od roku ..., od päťdesiatych rokov až do jej odchodu do dôchodku niekedy 

v 90. rokoch, žila tu v Ružinove. To je tak významná osobnosť tohto odboru, že naozaj 

si to zaslúži. Mňa veľmi mrzí, že som toto musel povedať. Že potichu nerešpektoval ten 

orgán, ktorý to spracovával tie návrhy, ktoré, ktoré boli predložené poslancami v dobrej 

viere, že tieto mená sa tam ocitnú. Pretože tam boli aj stručné charakteristiky, aj 

osobnostné vklady týchto osobností. Ja by som poprosil pán zástupca, keby si si tieto 

mená osvojil, ja ti ten materiál dám, aby tam boli tieto osobnosti zaradené. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  V diskusii nasleduje pán poslanec Sloboda 

 

p. Sloboda:  Ďakujem. Patrik, chcem sa len spýtať tieto návrhy, čo si dal to sú tie isté, ktoré si 

dával aj do komisie? Dobre. Ďakujem. Takže predsa len sme sa časť tých mien z tých 

deviatich zvyšných mien dozvedeli.  Teda plus pán Nesrovnal. Priznám, ja vôbec 

nekritizujem spôsob výberu a áno, uznávam, že zo všetkých komisii, keď sa tu bavíme, 

tak tá školstva, kultúry a športuje asi najkompetentnejšia v tejto oblasti. To akceptujem, 

aj keď nepokrýva všetky oblasti, ale povedzme, že toto je akceptovateľné. Ale z 

hľadiska toho, že my tu máme jasne nastavené pravidlá, a to je to VZN-ko, ktoré 

ustanovenia o konkrétnom oceňovaní našich obyvateľov má 6 odstavcov, a ten kto 

spracováva všetky podklady pre, - či už toto poradnú komisiu, vôbec do zastupiteľstva, 

si nedokážu prečítať a nevidí, že tam nie je možnosť pre poslancov ako individuálne 

osoby navrhovať občanov na ocenenie je dosť divné. Hej?  Na zastupiteľstve 

samozrejme my máme právo  predsa upravovať materiál. To je iné. Takže to, čo urobil 

teraz Patrik je plne  oprávnené. Ale nemal právo, ako poslanec, alebo ako obyvateľ 

navrhnúť nejakého občana na ocenenie. Ten paragraf, či ten a odsek v tom VZN-ku 

hovorí dosť jasne. Ma to obzvlášť mrzí, že takéto ocenenie sa, deje po dlhej dobe a nie 

sme schopní ho urobiť správne a korektne. Ja som sa , ja sa priznám, pôvodne prihlásil k 

tomuto bodu kvôli tomu, že ma zaujalo skôr niečo iné a to je v úvode tej dôvodovej 

správy, že chystáme ocenenie obyvateľov, a je tam uvedené na - že mestská časť 

oslavuje 25. výročie pri tejto príležitosti slávnostným  spôsobom udelí v závere roka 

verejné ocenenie občanov. Mňa by zaujímalo, že čo to znamená -záver roka?  Či to bude 

teraz na hodoch, alebo čo to bude -záver roka? Lebo keď to  bude teraz na hodoch,  tak 

bolo by divné neschváliť to teraz. Ale ak to bude v závere roka, tak to schváľme neskôr  

a poriadne, tak jak sa sluší a patrí. Ďakujem.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Ospravedlňujem sa odmlčanie. Než dám slovo 

pánovi poslancovi Matušekovi, teraz si vybavujem scény - pamätníci, starší odo mňa si 

spomenú film Anton Špelec Ostrostřelec, s pánom Burianom, kde mal dostať nejakú 

medailu, nedostal a tak sa začal odvíjať celý deň ...celý dej filmu. Ja osobne sa 

prikláňam, a to bude myslím aj v súlade s našim VZN, dúfam, že ten návrh, ktorý sme 

dostali ten podporiť. V tejto chvíli vkladať ďalšie mená - no, mám pochybnosť, či 

....mám pochybnosť, či ešte viac nepoškodíme tých navrhovaných než.... Dobre. 

Prihlásený pán poslanec Matušek . 

 

p. Matušek: Ďakujem za slovo . Nedá mi aby som nepovedal pár slov, pretože mrzí ma, že som 

na tejto komisii nebol. A keď v elektronickej podobe som dostal mail, aby som si splnil 

túto úlohu ako poslanec, ktorý má zareagovať a vybrať za starý Ružinov osobnosť, tak 

som vybral myslím si, významnú osobnosť - spisovateľa, dlhoročného diplomata, 

zahraničného, pána Balleka, in memoriam. A tiež neviem dôvod, že prečo nebol 

schválený. Len toľko.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Guldan.  

 

p. Guldan: Ja som uviedol ten svoj 1. príspevok  tým, že vstup do tejto témy je háklivá ...a stojí 

na takej eticko-morálnej rovine. Mňa mrzí, že napriek tomu, že sme boli vyzvaní priamo 
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pánom starostom, aby sme tieto návrhy dali, teraz sa ukazuje, keď sa to nenaplnilo to, čo 

sme my splnili, že to môže byť problém. Ja tento svoj návrh sťahujem. A len vás chcem 

upozorniť, že pripravujeme takú reštitúciou, ideovú, Pamätníka ľudových milícii, z 

ktorej ostal len kubus na Dulovom námestí, kde na základe mojej výzvy študenti fakulty 

architektúry, architekti, urbanisti, dizajnéri pripravili kolekciu návrhov ...kontrolu 

návrhov, kde tieto osobnosti, o ktorých som hovoril budú. Bude možno paradoxné, že na 

tom pomníku sa tieto osobnosti objavia, ale pri príležitosti 25. výročia, ktoré však 

pripravuje tieto osobnosti ani nebudú. Ja považujem za chybu spracovateľa , alebo kto to 

spracovával, že nedocenil návrhy, ktoré tam boli napísané na základe výzvy samotného 

starostu. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja sa ešte vrátim k tej debate. Hovoril som, ja proti komisii školstva, kultúry nič 

nemám. S pani doktorkou Barancovou sme hovorili tu, na chodbe, som hovoril, že mi je 

ľúto že práve táto komisia - že tá tiaž, to rozhodnutie bolo dané na túto komisiu. Takže, 

ak toto sa chápe, že mám niečo proti komisii, tak to je asi špatne chápané. Ja polemiku o 

tomto nebudem robiť. Keď sa rozpoloží zodpovednosť na viac ľudí, tak, a nikto z toho 

nevypadá, tak sú zodpovední všetci a to vždy funguje. Čo má teda mrzí, hovorím, 

zoberte si úroveň štátu, tam štátne vyznamenania, si pamätám, sú veľmi dobré 

zadefinované. Aj stupne,  aj kto môže navrhovať,  aj kto hodnotí atď. Ja navrhujem, že 

mali by sme sa asi vrátiť aj k tomu všeobecnému záväznému nariadeniu a zmeniť ho - o 

oceňovaní občanov, pretože už nezodpovedá súčasnej dobe. Nezodpovedá našej.... 

našim potrebám. A prečo to robíme až po dvadsiatich piatich rokoch? Aj tie - aké 

ministerstvo povie ,nie, ale Ministerstvo zahraničných vecí, minister zahraničných vecí 

dáva Zlatú plaketu ľuďom zo zahraničia a doma. Prečo by sme to aj tu nemohli robiť 

každoročne. Veď máme ľudí v Ružinove, ktorí sa zaslúžili - buď o rozvoj športu, 

kultúry, a my si na nich spomenieme raz za 25 rokov? To je podľa mňa nie je správny 

smer, ktorým sa chceme uberať. A to, že to zrovna postaví tú komisiu, jednu, do 

nejakého rozhodnutia,  to ... nezávidím  .... nezávidím túto vec. Čo sa týka Nesrovnala - 

áno, povedali ste to vy, nie ja . Pán Pener, alebo kto to bol, navrhol som ho ja a nemal 

som vôbec žiadne zištné dôvody. Poviem vám dôvody.  Ja som chodil na všetky 

predvolebné akcie. Keď bola predvolebná kampaň za primátora, on s oduševnením 

hovoril o Štrkovci, že on tam vyrastal, o Ružinove ako o mieste, kde sa narodil vyrastal 

v o zachovaní zelene. Ja viem, že tento človek vyvoláva emócie aj viem, že diskusia je. 

Ale je demokracia. To je dobre, že o tom diskutujeme a že každý vyjadrujeme názor. 

Doteraz sme ho nepovedali. Vidíte, ako sa zmenila situácia? Hovoríme.  Ale - na druhej 

strane, ak hovoríme o komunálnych politikoch, máme tu takého komunálneho politika, 

ktoré by sme ocenili, ktorý nevyvoláva  rozpor? Napr. bývalí starostovia?  Tak preto 

hovorím a aj o komunálnom politikovi. lebo to je človek tiež ako my, len s vyššími 

právomocami. Že vyvoláva emócie, to beriem. Ale berme aj to,  keď niečo chceme od 

niekoho, tak si ho máme v prvom rade vážiť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, než dám slovo pani poslankyni Tomáškovej, ja 

len aby nevznikla teraz - mylný dojem z toho, čo zaznelo Ružinov neudeľuje ocenenia 

25 ročnom intervale, že až teraz po štvrťstoročí. Toto je ocenenie pri príležitosti 

štvrťstoročia samosprávy, ktorá po páde minulého režimu zmenila... zmenila tvár našej 
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spoločnosti, v dobrom aj v zlom, a verím, že viac v tom dobrom. To len na doplnenie. 

Pani poslankyňa Tomášková. Nech sa páči. 

 

p. Tomášková: No ..to je .. tá téma... lebo to je milá udalosť, že vyvolalo to takú debatu . to ja 

sa budem uchádzať ale v 1. rade vždy o to, že podľa daného  ... daného VZN-ka je 

právomocou pána starostu menovať si poradnú komisiu. On si ju menoval z členov 

príslušnej komisie. ..Alebo , ju teda určil.  Ale , je to vo VZN , že on si ju určí  poradnú 

komisiu. Ja sa len uchádzam .... vyhnutiu sa takéto debaty je o tom, že ja by som sa 

uchádzala  malo by  možno byť dobre komisia - pri najlepšej vôli, možno sa aj povadili  

...kým nejaké mená že pred samotným posunutím do zastupiteľstva, alebo predložením 

tuná, mohli v rámci poslaneckých klubov, alebo debatou, získať si podporu pre to, aby 

sa k tomuto napr. že tomuto .... lebo to nepovažujem za dôstojné a ... a tých ľudí je mi  

ľúto. Podľa mňa naozaj vyberali ľudí, ktorí nás ... pre ten Ružinov pre  - z ich 

presvedčenia znamenali - možno sa ostatní s tým nestotožňujeme, môžeme mať na to 

možno iný názor. Mne tam tiež napr. niektoré mená chýbajú, ale - uchádzam sa - 

kolegovia veď na to my máme v podstate komunálny parlament. A naša práca nie je len 

to aby sme na tom zastupiteľstve,  ale na to aj máme poslanecké kluby, aby sme v nich 

pracovali. A keď ide takýto materiál na zastupiteľstvo, aby ten návrh, ktorý tam išiel bol 

minimálne tým poslaneckým klubom prežutý  a nevznikli neho takéto debaty. Je to 

možno do budúcnosti, aby sme sa vyhli  sa naozaj chovali ako parlament. A tá 

parlamentná práca vyžaduje aj túto prácu v kluboch nemal a prežuť tie materiály, 

naozaj, pohádať a možno aj v tých  kluboch, ale potom ten materiál dať - kvázi takýto 

citlivý materiál na zastupiteľstvo, ktorý by nevyvoláva takéto ... takúto diskusiu. 

Ďakujem  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda, to už  je druhá faktická. 

Nemáš tam riadnu v zásobe? Ideš reagovať na zjavnú nepresnosť, že?  Áno, poprosím 

mikrofón pre pána poslanca Slobodu.  

 

p. Sloboda: Naozaj, na zjavnú nepresnosť,  pretože zjavná nepresnosť je to, že sa bavíme o 

tom, že je to poradná komisia miestneho zastupiteľstva. To nemenuje starosta.  Ako, 

chcem sa spýtať, pani poslanci, zdvihnite ruku, kto si čítal tie ustanovenia o tomto ... o 

tomto oceňovaní. Zdvihnite ruku. Jeden nech zdvihne ruku, ktorý ste si to čítali. Teší ma 

že ste nikto nezdvihli tú ruku.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: ... Niektorí sa možno zdržali hlasovania... Do diskusie.... 

Hlasi sa ešte niekto do diskusie? Pokiaľ nie, končím diskusiu. Opýtam - sa vlastne bol 

návrh predložený návrh na doplnenie uznesenia? Dobre. Ale návrhy na pozmenenie 

treba predložiť po zmene návrhovej komisii. Bolo niečo doručené návrhovej komisii?  

 

p. Hrapko: Návrhová komisia neobdržala žiaden návrh na zmenu uznesenia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán zástupca, osvojuješ si doplňujúci návrh?  

...pozmeňujúci, doplňujúci. Predkladateľom  je pán starosta, v zastúpení pána zástupcu.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: V zásade rád by som si to osvojil, len neviem, či vo vzťahu 

k tomu, že to vyhodnocovala komisia, či môžem. Lebo ja nie som predkladateľ ako 
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Marián Gajdoš. Ja len tu tlmočím, čo vlastne je výsledkom jednania komisie.  Čiže v 

tom prípade ja navrhujem, aby si to dal ako pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja by som vypustil tie slová o tom, že ukončil som 

diskusiu. Ale v tomto prípade oportunistický vezmem späť. Prihlásení sú pán poslanec 

Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán vicestarosta. Keďže pán poslanec Gajdoš navrhol nejaké 

mená, ktoré žiada doplniť, tak ja by som si dovolil doplniť uznesenia, a navrhujem 

medzi ocenených občanov zahrnúť aj pani doktorku Janu Miklovičovú, za jej dlhoročný 

prístup vo sfére občianskeho aktivistu pre mestskú časť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásená pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková:  Ja sa priznám, že ja som si to VZN-ko preletela očami, ale človek pri tom 

množstve materiálu ... to je tá chyba, keď máme za to, že takéto množstvá materiálu... 

Ak dovolíte kolegovia ja vám - my ideme dávať verejné ocenenie. – „Návrhy, podnety 

na udelenie verejného ocenenia mestskej časti občanom zhromažďuje na tento účel 

zriadená poradná komisia miestneho zastupiteľstva. Po prerokovaní so starostom určí 

termíny a príležitosti podávanie podnetov na udelenie tohto ocenenia jednotlivým 

občanom osobitným úradným oznámením, v ktorom určí kritériá a požadované osobné 

údaje“ - atď. Takže beriem to späť že, že je ním menovaná ako komisia , ako som 

hovorila. Ale iba to doplnenie. No ja viem, že nemáme šancu prečítať takéto kvantum 

materiálov, že aby ste vedeli , čo konkrétne VZN hovorí. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nikto... v tejto 

chvíli .... pán poslanec Alscher. 

 

p. Alscher:  Ďakujem pekne za slovo pán vicestarosta. Keďže sme dostali tú možnosť nejakým 

spôsobom dopĺňať toto uznesenie, tak ja potom , ak dovolíte si dovolím doplniť jedno 

meno. Vzhľadom teda že riešime 25 ročné fungovanie mestskej časti, tak ja navrhujem 

medzi ocenených občanov nominovať aj pána bývalého starostu Slavomíra Drozda, 

terajšieho poslanca za jeho neoceniteľnú prácu pre mestskú časť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. O slovo sa prihlásil poslanec hlavného mesta pán 

Buocik. Poprosím sem dopredu.  

 

p. Buocik: Ďakujem. Ďakujem pekne dámy a páni, ja teda nemám tu možnosť predložiť návrh, 

ale chcel by som vám povedať, že mne medzi tými menami naozaj chyba jedno meno . 

Je to konkrétne pán architekt Ilja Skoček. Je to architekt, ktorých sa zaslúžil o to ako 

Ružinov vyzerá. Pretože on bol v skupine architektov ktorí na konci 50. rokov a 

začiatkom 60. rokov konkrétne projektoval Štrkovec a projektoval Pošeň a zúčastňoval 

sa na celkovom urbanistickom riešení Ružinova - ako on sám mi povedal v debate - 

možno že by už nejak inak riešil umiestnenie obchodného domu Ružinov, umiestnenie 

Domu kultúry Ružinov. Skrátka je to človek, je to pán, ktorý má ďaleko cez 80 rokov, 

ktorí sa žiadneho ďalšieho  - no snáď nie za 25  rokov oceňovania - určite už teda 

nedožije a musím povedať, že to niekto, kto určil to prečo sa nám v Ružinove tak dobre 
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býva a prečo máme Ružinov tak radi.  To je ten človek. A musím povedať, že je je teda 

tragické, že medzi tými ocenenými nie je. Ja neviem, kto tie návrhy pripravovala, a kto s 

tými menami prišiel, niektoré tie mená aj mňa vyrušujú a dajú sami aj vzhľadom k veku 

aj vzhľadom k tomu, čo tí ľudia urobili možno ľahučko neadekvátne, aj keď si 

porovnáte tie mená, ktoré tam v sú - niektoré naozaj vážne typu pána Srholca alebo 

trénera Filca. Potom sú tam iné mená, ktoré teraz zdá sa, že takúto váhu nemajú. A preto 

sa chcem opýtať, že či nie je vôbec možnosť toto uznesenie posunúť na ďalšie rokovanie 

miestneho zastupiteľstva a naozaj k tejto téme pristúpiť s plnou vážnosťou a tým, čo si 

Ružinov zaslúži. To je 25 rokov - to je 1. nejaké výročie, ktoré môže ... môže oslavovať 

. fajn. A a poďte to urobiť ešte raz a lepšie a keď si osvojíte ten názov ... názor, aby bol 

medzi nimi aj tento pán architekt Skoček , fajn, ak nie tak tiež sa to dá akceptovať, ale 

zdá sa, mi, že tá téma si vyžaduje trošku takú väčšiu vážnosť. A nemalo by dochádzať k 

tomu, aby tie mená sa formovali na zastupiteľstve. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Než udelím slovo pánovi poslancovi Drozdovi, 

podelím sa slovne o môj názor, že až do dnešného zastupiteľstva sme s plnou vážnosťou 

pristupovali k tomuto oceneniu. V tejto chvíli si už taký istý nie som. Ale jednu vec si 

zopakujme. Obyvatelia posielali návrhy. / Dobre na základe pripomienky, ktorá je mimo 

záznam, končí môj príspevok/ Prihlásený je pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Ja by som pokračoval v tom, čo ste začali.  Ja si myslím tiež, že tu 

zazneli mená ktoré naozaj dali punc  Ružinovu, ale tiež si nemyslím, že... že v podstate 

volení zástupcovia, ktorí boli zvolení a ktorí tu odviedli nejakú  ... nejakú svoju činnosť, 

by tuná zapadali.  Nerobme z toho už takúto frašku, prosím. Či už to je riadne zvolený 

plán primátor Nesrovnal, či sú to starostovia, ktorí boli za túto mestskú časť volení a 

ktorí tu určite odviedli svoju robotu. Samozrejme každý, kto v takejto funkcie robil a 

robí, tak robí aj chyby. Ale ja si myslím, že každý z nás, ktorí sme v tejto funkcii sme sa 

zapísali do análov Ružinova dostatočným spôsobom. A vítam ten návrh pána Buocika, 

že v podstate by sme možno dneskaj nerozhodli, ale ešte sa poradili a na ďalšom 

zastupiteľstve by sme tento bod so cťou dokončili. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Je mi veľmi ľúto, že k takýmto... takémuto nejakému vyvinú to 

dospelo. Toto mal byť slávnostný bod, kde sme sa mali slávnostne dohodnúť koho 

oceníme a nejakým spôsobom naozaj nezdehonestujem túto mestskú časť. Vzhľadom k 

tomu ako sa táto debata vyvinula, chcel by som požiadať pána zástupcu Penera, ktorý 

zastupuje pána starostu, aby stiahol tento bod z rokovania a predložil ho na ... na ďalšie 

rokovanie, pretože, podľa mňa, to nemá vážnosť ktorú by tento bod mal mať. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Guldan 2. faktickou. 

Nemáš v zásobe riadnu? Dobre, poprosím o mikrofón pre pána poslanca Guldana. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Prikláňam sa k tomu, čo povedal pán poslanec predo mnou. 

Spôsob ako bol zaradený - ako bod 20, kdesi na konci, na chvoste týchto veci, hovorí  aj 

o hierarchii tohto ... tohto bodu programu. Ja navrhujem, aby na ďalšom zasadnutí - 
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preto si osvojujem to, čo povedal Peter Hrapko,  bol to ako bod - okrem tých povinných 

-  uznesení, o v komisii, aby to bol 1. bol nášho rokovania, čím v tej hierarchii tých vecí 

programu dáme ... dáme aj my patrične najavo. Beriem to ako chybu. Stalo sa.  Musíme 

sa aj my učiť. To nie je dôstojné, ako sme rozoberali túto... túto tému.  Mňa to veľmi 

mrzí, preto prosím, aby sa to stiahlo a budeme sa o tom baviť iným spôsobom a iných 

priestorov. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Po krátkej porade s pánom zástupcom, ktorý vlastne je jeden 

z tých zodpovedných uvedených na príprave materiálu - ja na ňom uvedený nie som, ale 

tým... z titulu pozície prvého zástupcu starostu, na základe vašich pripomienok preberám 

tú zodpovednosť a sťahujem materiál z tohto rokovania. Ďakujem všetkým za plodnú 

diskusiu. Končím bod číslo 20.  

 

 

Bod č.21 

Stanovisko MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy  

- o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej  

republiky Bratislavy a jeho mestských častí 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: A prechádzame, verím, k poslednému bodu č.21 Stanovisko 

MZ K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - o nájme 

bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 

mestských častí. V zastúpení pána starostu poprosím uviesť materiál pána prednostu  

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Tak, 7. 9. dostal pán starosta žiadosť od 

primátora hlavného mesta o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrh 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o  

nájme bytov a prechodnom ubytovaní ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a jeho mestských častí. V liste bola lehota na pripomienkovanie 1 mesiac. 

Čiže v zásade od 7. 9. tak, ako máme pečiatku z podateľne, máme čas do 7. 10. Ale s 

tým, že teda pán starosta bude musieť podpísať ... teda nemusí, ale ak by sme to chceli 

poslať, tak by mal podpísať uznesenia a mali by sme to stihnúť poslať. Preto sme to aj 

predkladali na rokovanie tohto zastupiteľstva, aj  keď je to troška rýchle. Podotýkam, 

tak troška si povzdychnem, že na liste je dátum 18. 8. Takže od 18. 8. do 7. 9. ten list bol 

na ceste. Za čo sa chcem aj ospravedlniť vlastne, že ste to dostali na poslednú chvíľu. Aj 

do komisie sme to vlastne posielali len elektronicky, lebo niektoré termíny sa nestihli. V 

dôvodovej správe máte pripomienky tak ako ich zaujal odborný útvar, tzn. referát 

nájomných bytov. Plus teda máme pripravený materiál, pokiaľ bude v záujme záujem o 

to, pripomienok z komisií, lebo išlo to  aj do sociálnej komisie, finančnej a legislatívnej. 

Čiže tieto pripomienky sme už nestihli zapracovať tak, aby ste ich mali k dispozícii v 

tom materiáli, ktorý bol zavesený na webe. Ešte sme vám rýchlo ten materiál posielali  

elektronicky a ak budete chcieť, tak vám ho vieme vysvietiť na tabuli s tým, že sú 

opticky jednotlivé... jednotlivé pripomienky či úradu alebo všetkých troch komisií sú 

opticky graficky zvýraznené. A mali by sme v podstate k tomu zaujať nejaké stanovisko. 

Mali sme ešte jednu možnosť, nezaujať žiadne stanovisko, čo by znamenalo, ale, že 

nemáme žiadne pripomienky.  Asi toľko. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Do diskusie prihlásený pán 

poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja len dovolím si pripomenúť, komisia mandátová, legislatívno-právna k 

tomuto bodu nezasadala. Hoci je tam uvedené... ani nemáte jej stanovisko... 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ: ... My sme to posielali elektronicky a ... mám pocit, že ...  

poprosím teda oddelenie ... pani ...  teda jasne dostaviť a. Že to bolo narýchlo... 

 

p. Sloboda : Áno... dostali sme nejaké maily,  prebehlo to  narýchlo. Maily prebehli, ale neviem 

o tom, že by sme k tomu zasadali .. /No to som rád ..! / ...  že by to podporovala . Dostali 

sme to mailom 14. 9. Tiež to tu týždeň bolo na úrade - keď už hovoríte o tých 

termínoch. Takže mňa len mrzí , že medzitým kým to prišlo, a ešte  pred tým tá komisia 

mandátová reálne zasadala. To znamená, že sme to mohli kľudne prebrať.  Keby sa nám 

to dostalo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Áno, poprosím o informáciu pani Valčekovu z 

referát nájomných bytov, odbor sociálnych vecí 

 

p. Valčeková: My sme od pána starostu dostali 9. 9. tieto ... tento návrh uznesenia. 10. sme na 

tom pracovali. To bol piatok a potom sme to dávali zapisovateľkám komisie, aby to 

predložili na ...teda na komisie.  A už ... ako prišli, kedy... Predávali sme to aj na právny 

odbor, aby sa nám  právny odbor,  k týmto pripomienkam referátu nájomných bytov 

vyjadril. Ako - stanoviska komisie legislatívno-právnej máme iba v tom zmysle, že pani 

doktorka Šurinová, poslala nám na vedomie stanovisko, teda, čo ona zapracovala.  To 

oficiálne, tej komisie... Dneska, ...dneska doobeda. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Prihlásená pani poslankyňa Tomášková.  

 

p. Tomášková: Potvrdzujem to, čo ste povedali. Naša komisia, finančná, zasadala tesne 

predtým ako sme to dostali mailom a dohodli sme sa,  že v rokovacom poriadku 

nemáme možnosť hlasovať ústne o mailoch. Že budeme posielať pripomienky, ako 

jednotliví poslanci. Ja som tak učinila. Ja... mne niektoré naša pani tajomníčka referátu, 

ktorá komunikovala s právnym oddelením hneď spätne dala informáciu, vysvetlila mi 

ich oprávnenosť - neoprávnenosť. Ale zostala mi jedna, na ktorú som si ja pripravila 

návrh uznesenia , ale ja to kľudne stiahnem, ak mi vysvetlíte odôvodnenia. Lebo som to 

z toho potom doplňujúceho materiálu nepochopila. A to je § 3, kde je vlastne pri 

predkladaní žiadosti, čo musí jednotlivý uchádzač žiadať. A vo vašom...  v dôvodovej 

správe, v materiáli predložené doplnenie bodu písm. i) kde musí vlastne dokladovať 

potvrdenie o príjme po dobu dvanástich mesiacov. A odvolávate sa tam na znenie 

zákona o minimálnej mzde, a o znenie zákona o dani z príjmov, a aj konkrétnom 

paragrafovom znení. Ja neviem, nie som právnik vysvetlite mi, prosím vás,  nikde potom 

v zákone v tomto na návrhu VZN-ka sa ešte odvoláva na viacerých - pri ubytovniach o 

potrebné dokladovať príjem, ale na polročnú lehotu. Ja sa chcem spýtať, čo vás viedlo - 

lebo predkladateľ VZN-ka - magistra to tam nemal, takúto podmienku predkladať 

potvrdenie o príjme. Ja ho akceptujem. Len by som chcela vedieť vysvetlenie, že čo vás 

viedlo - teda právne oddelenie alebo sociálne oddelenie -  žiadať naozaj ročnú lehotu? 
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Jaký ...zákon ?  Pripadá mi to pri tých bytoch - lebo to sa jedná väčšinou sociálne byty, 

ľudí ktorí ... ale -nie že sociálne, ale to sú väčšinou ľudia, ktorí tie byty potrebujú a ...  

nájomné byty. Akože, nestačil by bol naozaj polročný trvalo zamestnaný? Ak mi to 

neodôvodníte, stotožním ...., predložím návrh uznesenia. Ale ak ste aj ochotný napríklad 

ako predkladateľ sa s tým stotožniť, že môže tam byť tá polročná lehota, aj tak to bude 

na magistráte. Není to kľúčové, len nerozumiem ročnej lehote potvrdenia o príjme.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím o slovo pani vedúcu odboru, pani Valkovú 

Ďakujem.  

 

p. Valková: Tým, že... dovolím si, možno, z čoho vychádzala filozofia. Poviem príklad. Došli z 

krízového centra, matka je bezdomovkyňa, Zlaté Moravce, 5 rokov sa preukázateľne sa 

zdržuje a má 6 detí napr. Čiže vychádzame z toho, že im minulé volebné obdobie sme 

mali pár tak isto nejaký takýchto ľudí, ktorí boli kvázi sociálni a stalo sa že nám veľmi 

rýchlo prestali platiť. A čiže touto dĺžkou tých 12 mesiacov  chceme ,ako, podporiť takú 

istotu, že aby sme my negenerovali budúcich neplatičov a aj budúcich bezdomovcov. 

Vychádzali sme z tej dĺžky, tých 12 mesiacov je pre nás... , je teda nejaký pracovný 

návyk, je tam nejaká možnosť toho príjmu a tým pádom nie sú to ľudia, ktorí majú 

minimálny príjem v krátkom období. Čiže my sme vychádzali z nejakej tej našej 

skúsenosti. A máme to aj v našom VZN-ku. Takže nejakú inšpiráciu sme si brali v rámci 

nášho VZN, podľa ktorého fungujeme.  Je to náš návrh. Zisťujeme, že vo ... viete, 

človek môže stratiť prácu. A tých 6 mesiacov, tam sa môže hocičo pohybovať. Teraz 

napr. túto pani nás žiadala aby sme jej dali byt. No nespĺňa, chyba je 200 EUR na to, 

aby vlastne vôbec bola schopná fungovať v tom byte so šiestimi deťmi. Takže sme sa jej 

pýtali, akým spôsobom  napr. ona si vie získať ....splniť tie podmienky s tými šiestimi 

deťmi.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, faktická pani poslankyňa Tomášková 

 

p. Tomášková: Ale ... robiť rok, stratiť prácu, a ...behom mesiaca ten človek sa dostáva do 

takej istej situácie. Mne tam tá ročná lehota trvalého zamestnania, ako záruka na to, že 

ten človek ... ako ...je zvláštna. Tam sa proste hovorí o 1,2 násobku minima, čiže má 

dokladovať príjem, trvalý pracovný pomer na pol roka , to je už aj po skúšobnej lehote v 

konečnom dôsledku. Mne zdá ... lebo, je to nejaká služba obyvateľom. Toto čo tu 

vlastne je.  A mne sa zdá, že by to bolo zbytočné sprísnenie tá ročná lehota trvalého 

zamestnania, v situácii keď naozaj je situácia v rámci práce...  Stratiť prácu je strašne 

ľahké...strašne ľahké. Všetci vieme, hej? A mne to pripadá ako pomerne tvrdé. 

Nevravím, není to asi to kľúčové. Neviem, ja to predložím... dovolím si to predložiť a 

nechám na kolegov, aby posúdili, že teda, že či budeme navrhovať zmäkčenie, alebo 

budeme ... teda sa stotožníme s vašim názorom.  

 

p. Valková: Môžem ...na také upresnenie? V našej nájomných zmluvách, ktoré uzatvárame 

máme takú ...ako keby bod v zmluve,  ako náhle nezaplatí trojmesačné nájomné, tak 

vlastne nastáva výpoveď z nájmu. Bol to náš návrh. Chceli sme poistiť nejakú finančnú 

disciplínu žiadateľov.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prihlásený riadnou pán poslanec 

Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne.  Vzhľadom k tomu, že ten materiál, tak ako bol predložený, v 

podstate obsahuje ... len pripomienky...  pripomienky odborných útvarov, a vlastne 

komisia sociálna sa k tomuto pomerne podrobne venovala, napísali sme päť 

pripomienok. Po komunikácii s ... odborom sme ... vyhodila... teda  vyhodnotila 2 

pripomienky ako neopodstatnené. Ja som sa s tým stotožnil tak navrhujem - uznal -  

doplnenie uznesenia v zmysle: Doplnenie pripomienok zo stanoviska komisie 

sociálnych služieb zo 16. 9. 2015 číslo 1,3 a 5 k návrhu VZN hlavného mesta Bratislavy 

o nájme bytov a prechodnom ubytovaní". Stanovisko komisie dostali všetci poslanci na 

stôl pred rokovaním, ale preto , aby ste ... vedeli jak, čo navrhujeme, to ešte prečítam. 

Pripomienka číslo 1  - do § 4 ods. 1 písm. c) komisia navrhuje slová "je poberateľom 

príjmov najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima určeného... určené osobitným 

predpisom" - vložiť text -" a neprevyšuje príjmom vo výške trojnásobku životného 

minima ... minima určeného osobitným predpisom ak ide o žiadateľa samostatne 

žijúceho." A potom sú tam ďalšie podmienky. Máte to pred sebou. Nechcem to  celé  

čítať. Toto ... táto pripomienka bola k tomu, že v našom VZN-ku táto podmienka je,  v 

mestskom VZN-ku podstate umožňuje prenajímať byt niekomu, kto má aj vysoký 

príjem, ako sociálnemu prípadu. Takže toto je kvôli k tomu, aby sa toto nestávalo. Je to 

vlastne preklopenie našej podmienky z nášho VZN-ka do VZN-ka mesta , podľa ktorého 

aj my prenajímame byty našim občanom - lebo to je prenesená  kompetencia vlastne 

tých bytov ktoré máme dnes v správe. Potom je tam tá pripomienka číslo 3 - 

Podmienkou pre predlženie doby nájmu bude najmä dodržiavanie povinnosti nájomcu 

tak, aby vyplynula z nájomnej sme zmluvy zo všeobecne záväzných predpisov nájomca 

naďalej spĺňa podmienky v zmysle § 4 ods. 1 tohto nariadenia. Zmyslom tohoto... tohoto 

doplnku je, aby sa posudzovalo pri predĺžení nájmu, či ešte spĺňa podmienky, ktoré 

vlastne spĺňal pri .... pri, keď mu ten byt bol pridelený. Pretože samozrejme každému sa 

ten jeho stav mení, aby sociálne byty, alebo ... tieto nájomné byty neboli..., aby tam 

neboli ľudia, ktorí to už vlastne by nemali nárok na jeho získanie v prípade, že by žiadali 

teraz.  Bod číslo 5, § 17 ods. 1,  komisia navrhuje: - za slová "pre svojich obyvateľov"  

vložiť text - "občanov SR".  K tomuto nás viedlo to, že v podstate máme tu dneska 

migračnú krízu, máme tu kopec azylantov, ktorí by mali podľa tohto textu ...nárok na to 

- aj keď nie sú občanmi nášho .... , a by si žiadali u nás na...  o byty, pretože by spĺňali 

ostatné podmienky. Poprosila vás aby ste  teda zahlasovali za tento doplňujúci návrh. 

Ďakujem pekne. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Sloboda.  

 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Teraz nerozumiem, neviem či som to prehliadol v tom dlhom texte, a 

všetkom tom vyjadrovaní, že prečo tam ten bod 2 nie je. z tých pripomienok komisie, že 

nielenže by nemal... nemal mať nedoplatky voči hlavnému mestu, ale ešte aj voči 

mestskej časti, ktorá ten byt odsúhlasuje na pridelenie. Zdá sa mi to ako logické. 

Neviem, či je to zase nejaká pripomienka nejakých právnikov, ktorí sa do toho veľmi 

angažovali,  každopádne, ako nevidím dôvod, aby sme zrovna tento bod vypúšťali . 

Opäť mi chýba vyhodnotenie pripomienok.  Jednoducho to tu nevidíme .... hlavne by ma 
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zaujímalo že, čo je vlastne predložený návrh? To je predložený návrh bez akýchkoľvek 

pripomienok komisii? Alebo VZN-ko už v podstate schvaľujeme s tým, že vnútri budú 

zapracované pripomienky jednej aj 2. komisie? Hlavne teda tej mandátnej, to čo 

predložila teda pani Šurinová, hej?  Lebo to tu nevidím. Že čo vlastne schvaľujeme? Ten 

návrh uznesenia. A podľa toho v podstate môžem aj hlasovať. Keď tam sú akceptované 

všetky pripomienky pani Šurinovej, tak s tým súhlasím a akceptujem naše stanovisko. 

Ak tam nie sú, tak to vyhodnotenie tomu to ... jasné  ... , čo chcete vyhodnocovať 

vyskytovať pred troma hodinami? Že? Takže tomu rozumiem. Len jednoducho bez toho 

vyhodnotenia sa vyjadrovať k VZN je dosť ťažké.  

 

p. Valková:  Ak dovolíte, my sme pripravili taký materiál, - poprosím kolegov, aby do pre vás 

bolo zrozumiteľnejšie - snažili sme sa to optický urobiť - to je pracovný návrh 

pôvodného návrhu znenia VZN. Naše -naše - ako, odborné pripomienky, sú červeným a 

potom jednotlivé komisie, aby ste to mali ako súslednosť a kontakt s tým obsahom sú, 

že finančná komisia je zelená. Pod tým je naše vyjadrenie. Modrá je komisia sociálna - 

pod tým je naše stanovisko. A tie, čo sme dostali pred tromi hodinami  od pani 

Šurinovej - také lilavé ...fialkové a tiež k tomu nejaké stanovisko. Takže možno toto 

bude... neviem či sme pre vás toto pomocou? Robili sme to vlastne túto legislatívnu sme 

urobili teraz.  Sme sa to snažili o 10. urobiť, aby to bolo zrozumiteľnejšie pre 

pochopenie.  Možno ... možno poprosím rolovať ... možnosti. Povedzte, ako by ste to 

potrebovali -možno- vidieť?  Máte to aj v mailoch. Sme sa to snažili teraz poslať,  aby 

ste to aj sami mohli zhodnotiť. ... Zväčšiť text? ... 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ:  ...Ja si zapamätám zatiaľ kto je prihlásený do diskusie, ... 

tým to prekryje text.   

 

p. Valková : Možno ....keď si pozriete. Začneme § 1. My sme preto napríklad dali - výškrt 

mestských častí, v tom bode c) z toho dôvodu, že vlastne sa napr. ubytovňa mestskej 

časti Ružinov, sa nenachádza, takže .... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pani Tomášková je prihlásená riadnou, ale teraz vidím, že 

nejaký urgentný zásah. Poprosím faktickú - ešte sekundu nie ste na mikrofón, 

chvíľočku, kolegovia vás tam zapnú. Pani poslankyňu Tomaškovú.   

 

p. Tomášková :  Vážim si rokovanie zastupiteľstva, je to naozaj orgán, kde máme diskutovať, 

aj sa máme pohádať, mať protinázory  , ale prepáčte, akože - aby sme teraz  prechádzali 

paragrafové znenie VZN  - to naozaj nie je vecou zastupiteľstva! Naozaj. Buď ste si to 

naštudovali,  sme si to naštudovali,  pripomienky prejdime si tie  návrhy uznesenia, 

ktorý  mali - sociálna komisia, ja som dala  , ale  teraz aby sme, prepáčte, viem že vaša 

ochota nám to vysvetliť všetko , ale toto naozaj neni o tom aby sme tu hodinu čítali 

paragrafové znenie . Prepáčte, to je môj názor. A keď už mám slovo, tak predložím - 

lebo potom  nebudem mať tú druhú ...na. Tak ten môj návrh veľmi stručný je, že v tom v 

§ 3 ods. 1, v novom písmene i)  namiesto potvrdenia o príjme za posledný 20 mesiacov  

požadovať potvrdenie za posledných 6 mesiacov.  Predkladám , a  môžete dočítať  to 

čítať len dovolila som si povedať svoju pripomienku.  Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktickou prihlásený pán poslanec Hrapko.  
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p. Hrapko :  Ja by som chcel reagovať na Vlada, to čo povedal  ohľadne toho bodu 2. Tam bola 

pripomienka to, že sa to vlastne netýka ten bod  ...ten paragraf sa netýka mesta  ...teda 

iba mestskej časti, ale iba mesta. Hej? Teda tým pádom nie je dôvod, aby sa  k zoznamu 

bytov... teda zoznamu čakateľov  ... ktoré prideľuje byt mesto, aby sa vyjadrovala 

mestská časť. Keby sa to týkalo bytov, ktoré sú v správe mestskej časti, tak to logiku 

má. V prípade bytu to... nie . Čiže skôr kvôli tomu. Keď mám slovo .... Som si vedomý - 

a tiež sa mi nepáči spôsob,  ktorým .... ktorým sa to takto robí, ale som si  vedomý toho, 

že keď nedáme stanovisko, tak to bude brať, že s tým súhlasíme. Čiže ako - poprosím, 

ak je to možné tak ... tak to dajme s pozmeňujúcimi  návrhmi a odsúhlasme to .  Druhé 

riešenie je - treba zistiť, že pokiaľ je tam nejaká tridsaťdňová lehota, či sa nedá požiadať 

o predĺženie.  Pretože tá je aj v správnom práve, existuje predĺženie o 30 dní. Toto sú  ... 

ešte boli také jednoduchšie VZN-ká. Čaká nás VZN o dani, ktoré bude teda hodne 

zložité, ktoré nás čaká na tom pokračovaní. A tam si už vôbec neviem predstaviť, že by 

sme to takto robili. A chcem poprosiť o ďalšiu vec. Keď sa to bude dávať, aj to ďalšie 

VZN-ko,  naozaj klasický - pripomienky, vyhodnotenia odborného útvaru, súhlasíme, 

nesúhlasíme, poprípade predkladateľ - stotožňujem sa, zapracujem to do tohto návrhu a 

veci s ktorými nesúhlasíme dať do toho vyhodnotenia, aby sa k tomu vedeli poslanci 

vyjadriť  - povedzme dať hlasovať o každom tom bodu ...bode, keď sa .. presadí, že toto 

tam chceme,  tak potom hlasujeme. Hej? Ale je to trošku zmätočné. Čiže , ak je možné 

to, že môžeme požiadať o predloženie, tak to nechajme do toho ďalšieho, s tým, že by sa 

urobilo pripomienkové konanie s vyhodnotením pripomienok.  Ak to nie je možné, tak 

poprosím , aby sme to ..., aby sme hlasovali o pripomienkach  ako sú predložené. 

Poprosím pána prednostu o vyjadrenie celého tohto... Ďakujem.   

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ:  Vzhľadom na to, že ja to predkladám v zastúpení, predkladá 

to pán starosta. A ten tu nie je, tak ja nechám o tom  hlasovať... budem chcieť, aby ste 

hlasovali a už ako to odhlasujete, prepáčte, ale je to na vás. ...To /?/  samozrejme zistím. 

To je bez problémov. Hneď zajtra to zistím. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ešte poprosím pána prednostu...  

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ:  Ak by som to mohol zhrnúť - sú tam pripomienky odborného 

útvaru, sú tam pripomienky sociálnej komisie, ktoré nám pán Hrabko vysvetlil, je tam 

pripomienka pani poslankyne Tomáškovej .... a čo nám ostáva rozhodnúť je, čo s 

pripomienkami, ktoré sme dostali od pani poslankyne Šurinovej.  Hej? K tomu ja sa 

neviem vyjadriť povedzte vy. Lebo fakt sme to dostali úplne na poslednú chvíľu. Ale 

všetky tie predtým veci čo som spomenul, si myslím, že tí, čo predkladajú alebo čo sú za 

to zodpovední sú s tým stotožnení, akurát ide o to ako sa vy k tomu vyjadríte. Neviem 

teda čo s tými pripomienkami od pani Šurinovej?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Prihlásená pani poslankyňa Tomáškova. 

 

p. Tomášková :  Tak je mi to ľúto, ale veď pani Šurinová má kolegov v mestskom 

zastupiteľstve. Viem si predstaviť, že požiada pri hlasovaní v mestskom zastupiteľstve, 

aby tie jej pripomienky tlmočili  ....v mestskom zastupiteľstve .Ja sa naozaj uchádzam o 

to, aby sme hlasovali o návrhoch a materiál schválili, pretože ja sa naozaj... aj keď som 
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dala pripomienku, spolieham na to, že mestská časť je príslušne odborný referát, naozaj 

pripomienkuje niečo, čo pre mestskú časť bude prospešné. Tie naše pripomienky sú 

naozaj také , skôr akože - hájenie záujmov občanov. Takže uchádzam sa o to aby sme 

naozaj hlasovali a ...tak, pani Šurinová tu nie je, my sa za ňu vyjadriť nemôžeme, ani 

predložiť jej návrhy uznesenia nemôžme. Takže môžu kolegovia jej, poslaneckého 

klubu, odporučiť aby oslovila kolegov v mestskom zastupiteľstve a tam tie návrhy 

predložila..  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem, ja podporujem túto myšlienku pristúpiť k 

hlasovaniu, nakoľko materiál prešiel štandardnou procedúrou. Než ukončím diskusiu, 

opýtam sa pána predsedu návrhovej komisie- má návrhová komisia nejaké k 

dispozícii...?  

 

p. Hrapko: Návrhová komisia má 2 návrhy doplnenia uznesenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Dobre. Nakoľko sa nikto v tejto chvíli nehlási do diskusie, 

končím diskusiu a dávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Poprosím o prednesenie 

jednotlivých návrhov. 

 

p. Hrapko: Predkladám návrhy tak ako boli predkladané. 1. návrh je môj. Doplniť... doplnenie 

pripomienok zo stanoviska komisie sociálnych služieb zo 16. 9. 2015 číslo 1,3 a 5 k 

návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov, o prechodnom ubytovaní. 

Poprosím dať hlasovať o tomto návrhu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem... 

 

p. Hrapko: Tie body som ... som vysvetľoval.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú prosím k návrhu uznesenia nejaké pri 

pripomienky? Nie je tomu tak. Prosím zaujmeme naše miesta, pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. Pozmeňujúci návrh pána poslanca Hrapka. 

 

Hlasovanie:  Za 16 , nikto proti, 5  sa zdržali, 1 nehlasoval. Konštatujem, že tento návrh 

uznesenia bol prijatý. Poprosím ďalší návrh. 

           hlasovanie č. 26. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 

        - uznesenie č. 136/VIII/2015 

 

 

 

p. Hrapko:  Ďalší pozmeňujúci návrh predložila pani poslankyňa Tomášková. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov schvaľuje úpravu  pripomienok k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov, o 

prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Bratislavy a jeho mestských 

častiach nasledovne: - v § 3 ods. 1 v novom písmene i) miesto potvrdenia o príjme za 

posledných 12 mesiacov požadovať potvrdenie za posledných 6 mesiacov. Dajte prosím 

hlasovať o tomto návrhu. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Toľko návrh uznesenia. Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia? Pripomínam, že ide o pozmeňujúci návrh pani poslankyne 

Tomáškovej. Žiadne pripomienky. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 17, nikto proti, štyria sa zdržali, 1 nehlasoval. Konštatuje, že tento návrh 

uznesenia bol prijatý. Poprosím ďalej predsedu návrhovej komisie. 

           hlasovanie č. 27. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1 

        - uznesenie č. 136/VIII/2015 

 

 

 

p. Hrapko:  V týchto dvoch predchádzajúcich hlasovaniach sme hlasovali o pripomienkach  k 

uzneseniu .... tým pripomienkam, ktoré budú zaslané na mesto, čiže pôvodné uznesenie 

sa nemení. Prečítam ho ešte raz. Zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  - a) súhlasí s 

návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov 

a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

a jeho mestských častiach časti s pripomienkami. Za b) odporúča Dušanovi Pekárovi, 

starostovi, zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy. Termín: ihneď po podpise 

uznesenia. Dajte prosím hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Nie je 

tomu tak. Pripravíme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 22, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto neboli nehlasujúci. Konštatujem, že 

tento návrh uznesenia bol schválený.  

           hlasovanie č. 28. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

        - uznesenie č. 136/VIII/2015 

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem vám všetkým. Ako bolo v úvode tejto schôdze 

povedané, z rokovania grémia vyplynul návrh rozdeliť toto zastupiteľstvo, teda prerušiť 

schôdzu. Návrh na pokračovanie je 6. október tohto roku. Opýtam sa či sú nejaké iné 

návrhy na termín. Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Chcem len, keby si povedal aj čas.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Aha, ďakujem za pripomienku.  14:00 tak ako začínajú 

všetky zastupiteľstva. Ďakujem. Pán poslanec Guldan prihlásený.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, keby to nebolo v ten čas. Ja 

mám plánovanú konferenciu, medzinárodnú. Mne to teda naozaj nevyhovuje..... ja 

budem mimo Bratislavu. A som to už sľúbil. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Rozumiem. Vždy sa niekto nezúčastníme zastupiteľstva, 

každú chvíľu to niekomu prerušia povinnosti, zdravotný stav. Bol to návrh, ku ktorému 

sme dosť zložito dospeli. Protinávrh zatiaľ nezaznel. Pán poslanec Drozd prihlásený.  

 

p. Drozd: Zase by som sa chcel vrátiť k rokovacom poriadku, a to, že nemáme schválený 

harmonogram zasadnutí. Je predsa nemysliteľné, aby sme mali zastupiteľstvo niekedy v 

polke júna, potom sú 2 mesiace - a viacej prázdniny, teraz je pomaly koniec septembra a 

ďalšie zastupiteľstvo sme mali mať niekedy v októbri. A vidíme, koľko tu máme aj 

bodov programu, koľko tu máme problémov v Ružinove, ktoré musíme riešiť. Ja naozaj 

vyzývam vedenie tohto ... tejto mestskej časti, aby sme mali zastupiteľstvá ...je to 

mestská časť ktorá má viac jak 70 000 obyvateľov, čiže je adekvátne, aby sme sa 

stretávali na mesačnej báze. S výnimkou povedzme toho leta, keď sú dovolenky.  Ale 

naozaj, pripravme si ten harmonogram na ďalší rok a buďme takí ... kooperatívnejší . 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja sa chcem spýtať, stihneme to do toho 6. 10.?  Pretože to nie je  tak ďaleko. Je to 

dosť blízko. O tých problémových veciach, o ktorých  sme hovorili neviem... či  granty 

...teda budeme v tom pokračovať, v tom VZN-ku. Atď. A chcem sa prihovoriť tiež za to, 

že je tu 35 ... 35 bodov programu! Keď to chceme robiť skutočne vážne, tak to 

nestihneme. Budeme to robiť takto po nociach. Prihováram sa za ten návrh pána 

Drozdu, aby to bolo na mesačnej báze. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: V tejto chvíli vlastne bavíme sa o prerušení schôdze. Ja sám 

som na tom grémiu navrhoval už budúci utorok. To je myslím 29. Ale argumentom 

väčšiny bolo, že naozaj je potrebné prerokovať ešte niektoré veci. Preto ten 

dvojtýždňový intervaloch. Takže ja, verím že ten dvojtýždňový termín dáva priestor na 

prerokovanie všetkého potrebného. Prihlásený pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Ďakujem. Ja len chcem teda pripomenúť, že dneska na politickom grémiu som 

prezentoval názor klubu Smer, že  budeme žiadať do budúceho roku, aby ten návrh - 

plán ...plán rokovaní bol každý mesiac, mimo letných mesiacov. Ešte čo sa týka toho 

VZN-ka  ohľadom grantov, je tam možné riešenie toho, že sa urobí mimoriadne 

zastupiteľstvo, hneď po tom zastupiteľstve 6. ktoré bude mať jediný bod, a to je  VZN o 

grantoch. Je to návrh, ktorý predkladám.  Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Keďže nezaznel iný návrh na termín pokračovania 

schôdze tohto zastupiteľstva, ktorú prerušíme, dávam teraz hlasovať o prerušení schôdze 

a pokračovaní 6. októbra o 14. hodine. Prosím pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 19, proti dvaja, jeden sa zdržal, nikto nebol v nej hlasujúci.  

           hlasovanie č. 29. 

           za: 19, proti: 2, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        návrh bol schválený 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Konštatujem, že schôdza, zasadnutie tohto zastupiteľstva je 

prerušené. Zídeme sa opäť 6. októbra, t.j. utorok o 14 hodine. / ...iba dokončím. Dobre?/  

Konštatácia bola. A ešte zaznel návrh pána poslanca .... ešte vydržte  chvíľočku. Zaznel 

návrh pána poslanca Hrapka. Chceš to dať pán poslanec ako hlasovanie ... v tejto chvíli? 

To mimoriadne?  Alebo má to byť najprv predmetom  nejakého ...porady ... porady 

grémiá, aby sme vedeli aj termín vygenerovať . V tejto chvíli nás to netlačí. Je to ... je to 

potreba, o ktorej vieme.  Áno, pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko:   Nie som si celkom istý, čo hovorí rokovací poriadok. Takže nechal by som to v 

tomto okamihu na ďalší...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Priznám sa , v tejto chvíli, tiež si nie som istý, ale teraz 

sľubujem, že na tento návrh nezabudnem a vrátime sa k nemu, aby mohlo byť to 

zastupiteľstvo, ak k nemu, dôjde riadne zvolané. Ďakujem vám všetkým za vaše 

nasadenie, príjem prajem príjemný zvyšok večera, vidíme sa 6. 10. 

 

 

 

 

Overovatelia : Mgr. Martina Fondrková, v.r.     .................................................... 

 

 

Mgr. Petra Palenčárová, v.r.        ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................    ................................................... 

            Ing. Juraj Hagara, v.r.      Dušan Pekár,v.r. 

                 prednosta                      starosta 
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Ing. Alena Buzášová, v.r. 


