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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 6. októbra 2015 

 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Dušan Pekár – starosta  

 

Overovatelia : Mgr. Martina Fondrková, Ing. Tatiana Tomášková 

 

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

 

Ospravedlnení: PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Martin Pener, Ing. Vladimír Sloboda, 

Ing. arch. Lucia Štasselová, JUDr. Daniela Šurinová 

 

 

 

Program 

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

     - uznesenie č. 159/IX/2015 

2.  Odvolanie predsedu Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy   

     Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

     Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

     - uznesenie č. 160/IX/2015 

3.  Voľba predsedu Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy   

     Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

     Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

     - uznesenie č. 161/IX/2015 

4.  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 

     - uznesenie č. 162/IX/2015 
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PREPIS 

z  IX. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 06.10. 2015  v 
zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Dámy a páni poslanci, poprosím vás, aby ste ešte raz si zasunuli 

hlasovacie lístky. Vítam vás na 9. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Poprosím ospravedlniť z neúčasti na rokovaní pani poslankyňu 

Šurinovú, pani poslankyňu Štasselovú a pánov poslancov Guldana, Slobodu a zástupcu 

Penera. Nikto nehlásil, že chce skôr odísť z rokovania. Prosím poslankyne a poslancov, 

aby sa na úvod prezentovali. Sme uznášania schopní. Čiže keď prídu ďalší, tak bude nás 

pravdepodobne 20. / Nehlasujte za druhých. To sa nemá./ Čiže prítomných alebo 

prezentovaných zatiaľ 18 poslancov. Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

 prezentácia: 18 

 

Bod č.1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pani poslankyňu 

Fondrkovú a pani poslankyňu Tomáškovú. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že za 

overovateľov zápisu boli zvolení pani poslankyňa Fondrková a pani poslankyňa 

Tomášková. 

 hlasovanie č. 1. 

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

- uznesenie č. 159/IX/2015 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pánov poslancov Bajera, 

Hrapka a Vojtašoviča. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Členmi návrhovej 

komisie sú páni poslanci Bajer, Hrapko, Vojtašovič.  

 hlasovanie č. 2. 

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

- uznesenie č. 159/IX/2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím, aby ste si zvolili spomedzi seba predsedu návrhovej komisie 

a oznámili mi jeho meno. Poprosím pána poslanca Bajera, nech sa páči. 
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p. Bajer: Ďakujem za slovo. Za predsedu návrhovej komisie sme si zvolili Ing. Petra Hrapku.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pokračujeme schválením programu. Program ste dostali 

v pozvánke. 1. bod- Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie 

programu, 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - 

Ružinov o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava 

- Ružinov, tak ako bolo v žiadosti požiadané, aby sme zaradili do rokovania tento bod. 

Pýtam sa, má niekto doplnok alebo zmenu k tomuto programu? Pán poslanec Matúšek, 

nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Vážení prítomní, prepáčte, že budem zdržovať. Sme všetci unavení a to, čo 

navrhnem je vážna situácia, ktorá sa uskutočnila na septembrovom zasadnutí komisie 

územného plánovania, životného prostredia a dopravy, kde som inicioval pána predsedu, 

aby zvážil zotrvanie vo funkcii. Na to mi bolo oznámené, že do zápisu to nedá, túto 

záležitosť. A že to bude riešiť na inom fóre. Ja som jeden starší pán, ktorý je zásady, že 

železo treba kuť pokiaľ je horúce. A preto dávam nasledovný pozmeňujúci návrh na 

doplnenie programu. Za a) - rokovania IX. zasadania miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Ružinov, za bodom 1.2 bod číslo 3 ktorý... ktoré znejú: Odvolanie 

predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov. Po 3.) Voľba predsedu komisie 

územného plánovania životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. Doterajší bod programu 2 sa označuje ako bod programu 4. 

Po d) - na doplnenie bodu číslo 1 dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Ružinov - o voľbu volebnej komisie. Bod číslo 1 po doplnení bude 

znieť: Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, 

schválenie programu. Pri prerokovaní .... po c) - bodu číslo 1 - navrhujem za členov 

volebnej komisie pána Igora Adamca, pána Tomáša Alchera a pána Attilu Horvátha. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Čiže to je návrh na doplnenie programu? To je návrh na 

doplnenie programu s tým, že potom budeme, ak bude schválený tento doplňujúci bod, 

alebo body, tak budeme voliť návrhovú... volebnú komisiu – sorry - iba volebnú. A 

potom poprosím ...toto... zrejme voľba predsedu komisie je tajná voľba? Čiže poprosím, 

aby sme – organizačné- pripravili... pripravili hlasovacie lístky. Jasné. Ale, to len nahlas 

rozmýšľam ... hlasovacie lístky... A ktorý bod programu si to na navrhol - Druhý? Čiže 

2. je voľba členov komisie, tej volebnej. 3. Voľba... odvolania voľba predsedu. A 4. 

bude Návrh všeobecne záväzného nariadenia? Tak... takže poprosím predsedu návrhovej 

komisie, aby, ak teda už nikto nemá nič na doplnenie, resp. zmenu programu, poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol doplňujúci návrh k dnešnému rokovaniu. 

Nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Predkladám návrh poslanca Matúšeka na doplnenie programu IX. rokovania 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Za a) - na doplnenie 

programu nasledovne. Za bod číslo 1 sa dopĺňa bod číslo 2 a bod číslo 3, ktoré znejú: 

Bod číslo 2 - Odvolanie predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a 

dopravy Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Tretí bod - 

Voľba predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Doterajší bod 2 sa 
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označuje ako bod 4. Za b) - Na doplnenie bodu číslo 1 dnešného rokovania miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov o voľbu volebnej komisie. Bod číslo 

1 po doplnení bude znieť: Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie a 

volebnej komisie, schválenie programu. Upozorňujem teda, že voľba overovateľov 

a voľba návrhovej komisie už prebehla. Čiže... bude len voľba. Pokiaľ bude 

odsúhlasená. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, čiže vieme, o čom budeme hlasovať.  

 

p. Hrapko: Pardon, ospravedlňujem sa - C-čko. Po prerokovaní bodu číslo 1 navrhujem za 

členov volebnej komisie: za 1.) Igor Adamec, za 2.) Tomáš Alscher, za 3.) Attila 

Horváth. 

  

p. Pekár, starosta MČ: A to už budeme voliť týmto hlasovaním?  Podľa mňa nie. Teraz by 

sme mali doplniť to... by sme mali teraz len doplniť program a potom návrh k... to je 

všetko? 

  
p. Hrapko: Áno. 

 

p. Pekár, starosta MČ: K tomuto návrhu uznesenia, poprosím sú pripomienky? Pán poslanec 

Turlík. 

 

p. Turlík: Ďakujem pekne. Podľa môjho názoru by sme mali schvaľovať program ako taký. A 

potom, keď si schválime daný program, tak potom by sme mali dovoliť volebnú komisiu 

s navrhovanými osobami. Neviem, či si to pán Matúšek osvojí, tento návrh alebo nie? 

  

p. Pekár, starosta MČ: K tomuto návrhu programu - dobre? Nebudeme už voľne diskutovať. 

Pani zástup... pani poslankyňa Tomáškova, faktickou. 

  

p. Tomášková: Ja si myslím, že je to správne, pretože aj pri 1. bode sme mali predložené 

ústnou formou členov ...overovateľov, návrhovej komisie. Tzn. to je len návrh. V 

podstate to možno mohol predviesť aj ústne, keď schválime ten bod ...on to vlastne pán 

Matúšek, ja to tak chápem, predniesol, aby potom sme tu nešpekulovali o tých menách. 

A to predniesol. Tak, ja si myslím, že to je jedno. Veď to ide. O mená. Hej? Takže to 

potom aj pán starosta iba povie - za členov volebnej komisie sú navrhnutí títo ľudia. 

Lebo pán Matúšek ich už vlastne navrhol, aby sme tu na medzi sebou teraz nepátrali 

ľudí, ktorí.... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Oni musia vyjadriť aj súhlas. 

 

p. Tomášková: Musia vyjadriť súhlas. Presne tak, hej. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Tiež iba faktickou. Predsedu komisie územného plánovania tu dnes nemáme. Takže 

neviem, či by nebolo férové naozaj ho si vypočuť, aký má na to názor voči tomu. 

Ďakujem.  
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja... v podstate pán Drozd mi vybral 

vietor z plachiet. Ja som to isté chcel povedať. Že teda patrilo by sa to uskutočniť keď tu 

pán Guldan bude. ... Poza chrbát... to už. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko: Beriem pripomienky pánov poslancov. Ale treba si uvedomiť, že toto je problém, 

ktorý riešime už dlhodobo. Pán poslanec Guldan on o tomto vie a výhrady sme dávali aj 

predtým. Čiže pokiaľ tento návrh padol, myslím, že by sme o ňom mali hlasovať. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Teraz naozaj k tomu návrhu. Lebo tu už je taká diskusia... či to máme 

alebo nemáme. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Mne chýba zdôvodnenie zo strany predkladateľa  - prečo? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veď vlastne vyjadríte sa hlasovaním, či tento bod zaradíme alebo 

nezaradíme do rokovania. Čiže k týmto... k tomuto pozmeňovaciemu návrhu, o ktorom 

budeme hlasovať, už nie je žiadna pochybnosť. Takže pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme o doplnení programu o tie body, ktoré sa týkajú odvolanie a voľba predsedu 

komisie územného plánovania životného prostredia a dopravy. Pripravme sa na 

hlasovanie, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, 1 bol proti, dvaja sa zdržali. 

 hlasovanie č. 3. 

 za: 17, proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

 -  návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Doplnili sme si program o tie body. Ja by som poprosil organizačné, 

aby mi vytlačilo nový program. Áno. Teraz - jasné o programe - ako celku dám 

hlasovať. Nie. O programe ako celku. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Schválili sme si program. Za 19, nikto nebol proti, 1 poslanec sa zdržal. 

 hlasovanie č. 4. 

 za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

- uznesenie č. 159/IX/2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak si dobre pamätám, tak do volebnej komisie boli navrhnutí poslanci 

- Horváth. Súhlasíš s návrhom? Pán poslanec Alscher a pán poslanec Adamec. Čiže 

teraz aklamačne... teda aklamačne  - pomocou hlasovania môžme zvoliť členov volebnej 

komisie dobre? Dobre? Organizačné...nemýlim sa? Takže ešte ... ešte volíme členov 

volebnej komisie, tak ako som povedal, menovite s tým, že títo členovia súhlasili s 

návrhom. Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Čiže členovia 

volebnej komisie v zložení Horváth, Alscher a Adamec. Poprosím, aby si zo spomedzi 

seba zvolili predsedu. A ja mám taký dojem, že teraz skončili sme bod číslo 1. 

 hlasovanie č. 5. 

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

- návrh bol schávlený 

 

Bod č. 2 

Odvolanie predsedu komisie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 2, a to je odvolanie a voľba. Týmto 

odovzdávam vedenie voľby predsedovi volebnej komisie ... a volebná komisia ujmite sa 

práce. Urna je tu, hlasovacie lístky pripravíme. Takže dohodnite sa, koľko času 

potrebujete a budeme mať chvíľu prestávku, kým sa pripravia hlasovacie lístky. Ale teda 

počítam s tým, že budete mať aj návrh na predsedu... nielen odvolanie. K tomuto 

faktická, pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Mne iba napadlo, pán starosta, vy ste spomenuli slovo aklamačné. Či to 

nemôžeme urobiť celé aklamačným hlasovaním? Aby sme sa nezdržovali volebnou 

urnou... zbytočne a tajným hlasovaním a neviem čím. … Neviem, či zákon umožňuje 

predsedu komisie voliť aklamačne? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Priznám sa... pozrite si, volebná komisia, či odhlasovaním... poslanci 

môžu - teda cez hlasovacie zariadenie odvolať. A je tam aj voľba predsedu? Dobre. 

Takže toto si pozrite. A teda je v rukách volebnej komisie, aby sa ujala voľby. 

Potrebujete... koľko... koľko minút na prestávku?  15? 15 minút prestávka. Je 20:54. 

Čiže 21:10  predseda komisie, volebnej, sa ujme.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni hlasovacie lístky máme pripravené. Poprosím členov 

volebnej komisie, aby prišli, teda, ak majú vybratého svojho predsedu, aby ten prišiel 

sem k pultu. Ostatní členovia, aby zaujali miesto tam, kde je hlasovacia urna a aby sa 

pán predseda ujal svojej činnosti a viedol tento bod. Nech sa páči. 

  

p. Alscher: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Najprv, na začiatok, alebo na úvod, 

by som veľmi pekne chcel poďakovať dámam z organizačného, ktoré si myslím, že tú 

prácu zvládli excelentne. Lebo mi to prichystali úplne - pevne verím, že dobre. Takže 

ešte raz ďakujem. Ak dovolíte, najprv by sme začali bodom... teda odvolaním. To mám 

takto. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pardon ...Ja ... teda sa ospravedlňujem, naozaj tu je 2. bod ... je 

Odvolanie. 3. bod je Voľba. Čiže odvolanie je asi aklamačne. Že? Odvolanie je tiež 

tajné? 

  

p. Alscher: Máme prichystané... tajným hlasovaním tzn. že máme prichystané hlasovacie lístky, 

prezenčnú listinu. Takže ak dovolíte, ja by som vás rovno poprosil, že pri tomto bode 

programu, aby ste pristúpili ku nám dopredu, kde podpíšete prezenčnú listinu a na 

oplátku vám dáme hlasovací lístok, pričom na hlasovacom lístku je napísaný text: 
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„Súhlasím s odvolaním predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a 

dopravy pána doktora Patrika Guldana“. A možnosť Áno - alebo Nie. Takže máte 2 

možnosti. Tak nech sa páči, ešte priestor na faktické otázky, pripomienky. Pani 

Šimončičová. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Odvolávanie vedie predseda komisie. Takže ja mu budem len 

našepkávať, kto sa hlási, pretože on to nevidí, keďže plátno je za ním. 

 

p. Alscher: Nech sa páči. Ďakujem. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja som očakávala, pán starosta, že najprv začne diskusia 

vôbec o tomto bode. Tým, že sme hlasovali za jeho zaradenie, ešte neznamená, že s tým 

automaticky súhlasíme... s obsahom teda bodu, ktorý navrhol pán Matúšek. Mala by byť 

riadna diskusia o tom, prečo navrhol odvolať terajšieho predsedu komisie pána Guldana. 

A potom by sme mali pristúpiť k tomu, že či vôbec budeme dnes odvolávať, alebo 

o mesiac. Ja sa priznám, že som hlasovala za zaradenie tohoto bodu iba z toho dôvodu, 

že vždy budem hlasovať za to, ak nejaký poslanec navrhne zaradiť nejaký bod do 

programu. S tým, že potom, keď ten bod príde na rad, tak sa o ňom bude diskutovať. A 

to ešte neznamená, že sa automaticky odsúhlasí, pri zaradení do programu ... To vôbec 

nie je to isté... ten istý súhlas. Ja si prosím, aby sme diskutovali najprv o dôvodoch, 

prečo navrhol pán Matúšek odvolať predsedu komisie. Ďakujem. 

 

p. Alscher: Ďakujem. Pán Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem.  Ja si myslím, že v programe sme si jasne zadefinovali, že ideme voliť a 

odvolávať predsedu komisie. Tzn. že ten program by sme už v tomto prípade nemali 

meniť. Ja v diskusii nemám čo doplniť. Takže ak dovolíte, pristúpil by som k tomu aktu 

rozdania tých hlasovacích lístkov na odvolanie. Takže, nech sa páči, prosím poďte túto 

dopredu si pre hlasovacie lístky. Pardon - ospravedlňujem sa, ešte som zabudol povedať, 

že krúžkujeme na hlasovacom lístku. Tzn. pokiaľ chcete ...  pokiaľ hlasujete ako –Áno- 

krúžkujete Áno. Pokiaľ hlasujete Nie,  krúžkujete –Nie. Ďakujem. 

 .   .  . 

 

p. Alscher: Pardon, ak dovolíte opýtam sa, či už všetci poslanci hlasovali? Teda vhodili lístok 

do hlasovacej urny? Áno? Tak potom, ak dovolíte, pristúpime k spočítaniu hlasov. 

Takže na pár minútiek nám dajte nejakú chvíľku strpenia. Ďakujem. 

   

 Pardon, takže dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledku hlasovania z odvolania 

predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Počet 

rozdaných hlasovacích lístkov na odvolanie predsedu komisie bol 20. Počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov na odvolanie predsedu komisie tak isto 20. Počet 

platných odvolaných lístkov na odvolanie predsedu 18. Z čoho teda vyplýva, že počet 

neplatných hlasovacích lístkov boli 2. 

Poslanci rozhodli tajným hlasovaním o odvolaní predsedu komisie územného 

plánovania životného prostredia a dopravy nasledovne: Počet hlasov – áno – 14, počet 

hlasov – nie – 4. Tzn. môžeme považovať toto odvolanie za úspešné a teda platné. 

Ďakujem. 
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p. Alscher: Ak dovolíte, teraz by sme pristúpili k 2. kroku, resp. k tajnej voľbe nového 

predsedu územného plánovania komisie územného plánovania, životného prostredia. 

Ešte by som sa chcel opýtať do pléna, či je nejaký návrh na kandidáta z tu doterajších 

členov komisie? 

 

p. Hrapko: Môžem? Poprosím pán starosta, keďže bol ukončený jeden bod, treba ukončiť 

najprv bod Odvolávanie predsedu komisie. Tzn. že predpokladám, že by malo miestne 

zastupiteľstvo hlasovaním zobrať na vedomie výsledok a potom by mala... mala byť 

otvorená vlastne rozprava k bodu číslo 3 a následne prejsť k hlasovaniu. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Tak, malo by byť pripravené uznesenie. Prekladateľ by ho mal 

pripraviť. Takže ja čakám, čo prišlo návrhovej komisii a dám hlasovať. 

  

p. Alscher: Tak, ospravedlňujem sa, moja chyba. Je pripravené uznesenie, teda návrh 

uznesenia. Môžem ho ešte prečítať. Návrh uznesenia zo dňa 6. 10., bod číslo 2 - 

Odvolanie predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy znie 

takto: Miestne zastupiteľstvo po vykonaní tajnej voľby, berie na vedomie výsledok 

tajnej voľby na odvolanie predsedu komisie územného plánovania životného prostredia 

a dopravy. Ďakujem. 

 

p. Hrapko: Poprosím pán starosta, keby ste dali hlasovať. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Čiže bolo prečítané ... návrh uznesenia k bodu číslo 2. A opýtam sa či 

je jasné, o čom budeme hlasovať alebo sú pripomienky k tomuto návrhu? Nie sú. 

Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, štyria sa zdržali, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 2 sme prijali. 

 hlasovanie č. 6. 

 za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 1 

- uznesenie č. 160/IX/2015 

 

  

Bod č. 3 

Voľba predsedu komisie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 3 - Voľba predsedu komisie územného 

plánovania životného prostredia a dopravy miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby sa ujal tohto bodu. 

Nech sa páči. 

 

p. Alscher: Ďakujem pán starosta. Takže, ako som už povedal v predošlom vstupe, bod číslo 3 

je teda Voľba predsedu komisie územného plánovania, životného prostredia. Ja by som 

chcel touto cestou teda poprosiť poslancov alebo niekoho z poslancov o prípadný návrh 

kandidáta na nového predsedu, alebo teda na voľbu predsedu komisie územného 

plánovania. Tak pán poslanec Hrapko, páči sa. 
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p. Hrapko: Pán starosta, podľa môjho názoru, je to bod rokovania. Je pravda, že je volebná 

komisia - ale volebná komisia sa ujíma svojej funkcie pri voľbe. Každý bod by mal mať 

rozpravu a následne by sa malo pristúpiť k hlasovaniu, to znamená k tajnej voľbe. Takže 

poprosím ťa, keby si viedol teraz, počas rozpravy tento bod rokovania a potom odovzdal 

slovo volebnej komisii, keď bude známy návrh aj v tejto veci.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Čiže poprosím predkladateľa, pána Matúšeka, aby... 

nechcem povedať, že uviedol materiál, keďže materiál nemáme - takže nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem. /Už to funguje/ Ja by som veľmi stručne, vzhľadom, že je pokročilá 

doba, upozornil na podnety občanov. A z tých podnetov občanov, ktoré sa týkajú a boli 

informovaní všetci členovia jednak komisie pre ochranu verejného záujmu, bol 

informovaní samotný pán starosta a samo(sta)tní poslanci. Prečítam - vysokoškolskú 

učiteľku, pani Poláčikovú, aký má problém resp. aký podnet poslala 15. júna 2015, ktorý 

považujem za veľmi dôležitý. „Som šokovaná, že po 25 rokoch budovania demokracie 

má predseda jednej komisie miestneho zastupiteľstva názor, v ktorom poučuje o tom, že 

ako občan nemám právo posúdiť dopady na zahusťovanie Jašíkovej, ktoré... ktorý 

znamená zhoršenie kvality bývania. Učím na vysokej škole kritické myslenie. Učím 

myslieť - nie, čo si majú myslieť vysokoškoláci. U pána Guldana dochádza k 

preferovaniu osobných záujmov nad verejným záujmom, čím dochádza k flagrantnému 

porušeniu zákona o ochrane verejného záujmu v samospráve, resp. zákona o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákon č. 357/ 2004 o 

konflikte záujmov.“ Môj osobný názor je, že komisie, alebo teda komisia má 43 

uznesení, z ktorých 41 nie je splnených. Že sú časovo veľmi náročné, že sú tam skorej 

filozofické, koncepčné - dá sa povedať uznesenia. Je to neprehľadné a strácame čas. 

Osobne pri vypočutí záznamu z už dneska interpelovaných vecí jednotlivým prítomným, 

som dospel k názoru, že pán Guldan stratil dôveru tým, že na rade neobhájil rozhodnutie 

komisie v súvislosti so zámenou pozemkov a tým diametrálne - by som povedal - sa 

dištancoval od jednoznačného hlasovania na komisii 2. 2. 2015, že komisia, ako 

podporný orgán schválila zámenu pozemkov. Čiže na základe toho, že tam bol prítomný 

investor a sme to dlho riešili. Ďalšia záležitosť, ktoré je - proste ja končím. Nech sa 

vyjadria aj ostatní, ktorí boli na komisii územného plánovania. Myslím ďalších 

poslancov. Majú tu priestor. Ja myslím, že to stačí na to, aby ste pochopili, že komisia 

má efektívne pracovať, stručne vecne štylizovať alebo konceptovať uznesenia tak, aby 

boli prehľadné a aby boli splniteľné. Nerieši - z doterajších trinástich zasadnutí - nerieši 

celoplošne, dá sa povedať, problematiku celého Ružinova, ale preferuje svoju lokalitu, 

kde bol volený. A to môžem deklaroval tým, že zvolával alebo pokúsil sa zvolať 

mimoriadnu radu a mimoriadne zastupiteľstvo v auguste, v súvislosti s Cvernovkou. 

Stačí. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Na to, dovoľte, aby som zareagoval. Na to mimoriadne zastupiteľstvo 

na Cvernovku, ak sa pamätáte, tak to sme sa tu dohodli, že ak bude pripravený podklad 

tak, aby bol vhodný na schválenie, tak sa stretneme aj mimo plánovaného dátumu 

rokovania a schválime materiály týkajúce sa územného plánu zóny. Potom, keď to bolo 

vyhodnotené aj na rade... aj... teda na rade a potom debata medzi poslancami, nakoniec 

tento bod bol zaradený do riadneho plánovaného zastupiteľstva. Takže to nie je 
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Gudanov výmysel. Ale taká bola dohoda aj tu na zastupiteľstve. Faktickými pán 

poslanec Horváth. 

 

p. Horváth: Ďakujem. Ďakujem pán starosta. Ja by som vás páni kolegovia, kolegyne chcel 

poprosiť o to, aby sme sa venovali – ako - bodu číslo 3, čo je voľba predsedu komisie a 

nie hodnoteniu bývalého predsedu. Lebo trošičku som sa v tom stratil. Ako  - neviem, 

jak vy ostatní? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. To isté som chcela povedať. Prečo sa bavíme pri voľbe 

predsedu komisie o dôvodoch už odvolaného predsedu, ktoré som žiadala, aby sme sa o 

dôvodoch bavili predtým, než ho budeme odvolávať. Takže, ja by som poprosila pán 

starosta, keby ste sa snažil o to, aby sme sa bavili k téme, danej... danej bodom číslo 3. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Takže, samozrejme, k téme - podpredsedom komisie územného plánovania 

životného prostredia a výstavby bol odsúhlasený našou komisiou pán Martin Ferák. A ja 

myslím, že to by bol taký normálny postup. Že keď bol odvolaný predseda, podpredseda 

by mal byť kandidátom na predsedu komisie. Takže navrhujem Martina Feráka za 

predsedu komisie. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Toto... ešte raz potom padne, pán predseda volebnej. Dobre? 

Ďalší nasleduje... diskusie pán poslanec Vojtašovič. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem za slovo. Ja som chcel v podstate tiež navrhnúť na túto funkciu 

podpredsedu komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy, pretože bol 

aj riadne zvolený v komisii. A príde mi to logické, aby bol práve Mgr. Martin Ferák 

navrhnutý na túto funkciu. Čiže ho tiež navrhujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ja navrhujem pani poslankyňu Šimončičovú. Pretože si myslím, že ak hovoríme o 

zelenom Ružinove, tak to spájanie novej výstavby podmieňovať zeleňou. A ona je 

myslím tým najlepším príkladom. A vrátim sa aj k tomu, čo tu zaznelo. Ja neviem, či to 

bolo ... tu bolo zaznelo, že pán Guldan ... závažné atď. Na komisii vo verejnom záujme 

...nič takéto ... žiadosti alebo sťažnosti sa neprerokovali. Takže hovorme konkrétne a nie 

nejako emotívne. Ďakujem. 

 

p. Alscher: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu o poprosím predsedu 

volebnej komisie, aby sa ujal svojej funkcie. Ešte k diskusii? Nech sa páči, pán Bajer. 

  
p. Bajer: Tak nech len v rýchlosti zareagujem. Ako predseda komisie na ochranu verejného 

záujmu, ja som túto vyzval na... cez prostredníctvom e-mailu, pán Jusko, aby sa k tomu 

jednotliví poslanci alebo členovia komisie vyjadrili. Ale potom sme sa tomu nevenovali, 
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pretože tam nebol preukázateľný zámer alebo resp. porušenie zákona, tuším 35   - to je? 

- na ochranu ...áno ústavný zákon na ochranu verejného záujmu - našej komisii. Takže 

preto sme k tomu ani nevyjadrovali. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže nech sa páči, máte slovo pán predseda. 

 

p. Alscher: Ďakujem pekne. Takže z pléna pripadli návrhy 2 na voľbu predsedu komisie 

územného plánovania. Ako 1. návrh bol pán Mgr. Martin Ferák. Ako 2. návrh bola pani 

poslankyňa Šimončičová. Ak dovolíte, do tých lístkov bol napísaný už pán Mgr. Martin 

Ferák. Keď vás môžem poprosiť, aby si každý vpísal alebo poprípade to spravíme v 

rýchlosti my tu, pokiaľ si budete preberať jednotlivé hlasovacie lístky a pristúpime 

k hlasovaniu. Takže opäť budeme krúžkovať. Ešte sa opýtam ... OK.   ...   Ale ja si 

myslím, že to vieme v kľude dobojovať spoločne. Takže ak dovolíte, opýtam sa ešte raz 

- ospravedlňujem sa, prvýkrát vediem  takéto hlasovanie, takže prosím odpustite moje 

procesné chyby. A ak dovolíte, teda po týchto... opýtam sa najprv 1. kandidáta pána 

magistra Feráka, či príjma kandidatúru na voľbu predsedu komisie? 

 

p. Ferák: Ďakujem za otázku. Áno, prijímam.  

 

p. Alscher: Ďakujem pekne. A teraz, ak dovolíte pani poslankyňa, pýtam sa takisto vás, či 

primáte svoju kandidatúru na voľbu predsedu komisie. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pánu Juskovi, že ma navrhol. Vážim si to, ale neprijímam. 

  

p. Alscher: Ďakujem. Tým pádom je problém vyriešený. Na hlasovacom lístku je jeden jediný 

kandidát, pán Mgr. Martin Ferák. Tzn., ak dovolíte, pristúpili by sme opäť teda k tajnej 

voľbe, k hlasovaniu, pričom na lístku krúžkujete jedného kandidáta, prípadne 

nekrúžkujete nikoho. Takže nech sa páči, poprosím vás prísť si prevziať hlasovacie 

lístky a podpísať prezenčnú listinu. Ďakujem.  

 

Pardon, ak dovolíte, hlasovali všetci poslanci? Ak ešte niekto tak neurobil, poprosím, 

čím skôr. Ďakujem.  

 

Tak vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o priebehu voľby predsedu 

komisie územného plánovania životného prostredia a dopravy. Čo sa týka počtov 

jednotlivých hlasovacích lístkov: počet rozdaných hlasovacích lístkov bol 20. Počet 

odovzdaných hlasovacích lístkov na voľbu predsedu 20. Počet platných hlasovacích 

lístkov na voľbu predsedu 17. Počet neplatných hlasovacích lístkov na voľbu predsedov 

3. Poslanci rozhodli tajným hlasovaním nasledovne: pán Mgr. Martin Ferák získal 17 

platných hlasov. Teda za predsedu komisie bol zvolený pán Mgr. Martin Ferák. 

 

Ak dovolíte, predkladáme teda návrh uznesenia zo dňa 6. 10. pod bodom číslo 3 - Voľba 

predsedu komisie územného plánovania životného prostredia a dopravy. Miestne 

zastupiteľstvo po vykonaní tajnej voľby berie na vedomie výsledok tajnej voľby na 

predsedu komisie územného plánovania životného prostredia a dopravy pána Mgr. 

Martina Feráka. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán predseda návrhovej komisie mi dáva znamenie, aby sme 

dali hlasovať. Pýtam sa, vieme, o čom budeme hlasovať? Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Konštatujem, že 

uznesenie k bodu číslo 3 sme schválili. 

 hlasovanie č. 7. 

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

- uznesenie č. 161/IX/2015 

   

 

Bod č. 4 

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. Pekár, starost MČ: Prejdeme k bodu číslo 4 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní finančných dotácií a grantov z 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poprosím pána zástupcu Gajdoša, aby 

uviedol materiál. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. V zásade nemám veľmi čo zmeniť na 

tom úvode, ktorý som mal predtým na predchádzajúcej schôdzi. Jedná sa o návrh VZN, 

ktoré filozoficky naväzuje na predchádzajúce predtým platné VZN... alebo teraz ešte 

stále platné VZN-ko. Treba podotknúť, že filozofia grantov je v zásade unikátna – 

možno - na Slovensku. A je to filozoficky dobre. Bolo treba oddeliť a dôslednejšie 

vymedziť pojem dotácia a pojem grant. A nie v poslednej... nie v poslednom rade 

vznikali v praxi aplikačné problémy. Pretože upravoval to... predchádzajúce VZN-ko 

upravovalo aj žiadosti na granty pre právnické osoby, ktoré boli založené vlastne 

mestským zastupiteľstvom. Čiže toto sa vlastne z tohto uzavrelo. V princípe... v princípe 

asi... asi toľkoto na úvod. S tým, že ešte by som rád dopredu povedal, že pán starosta si 

osvojil prechodné ustanovenie, že v roku 2015 žiadosti o dotácie sa predlžujú oproti 

termínu, ktorý je vo VZN- ku do 15. 11. 2015. Lebo vo VZN-ku, v návrhu je vždycky 

do 15. septembra predchádzajúceho roku, keď sa pripravuje rozpočet. Čiže len toto 

prechodné ustanovenie na tento jeden jediný rok. Ďakujem. 

  
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásila sa pani 

poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem za slovo. No ja som si ten daný materiál pozrela. A pozrela som si aj 

ešte raz pripomienky z komisií. A som veľmi prekvapená, pán kolega, v akej podobe 

nám ho predkladáte. My sme ho minule stiahli z dôvodov, že ste ... k čomu vás aj miesta 

rada - ako predkladateľa - v podstate zaviazala, požiadala, aby ste pri spracovaní 

materiálu... je to normálne v uznesení miestnej rady, akceptovali, zapracovali 

pripomienky. Niektoré ste zapracovali – také, asi podľa toho, ako vám vyhovovali. Ale 

som si urobila naozaj robotu, že som si pozrela všetky stanoviská z komisií. A zostala 

som prekvapená, že 6 alebo 5 komisií sa jednoznačne vyjadrilo, že konkrétne žiadajú, 
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aby v materiáli bol vypustený § 9. A vy ste to neakceptovali. Tak sa vás chcem akože 

spýtať, ako si vážite názor svojich kolegov, ktorí vás k tomu vyslovene na rokovaniach 

v svojich komisiách, v svojich zápisniciach výzvali ako predkladateľa. Lebo mne to zase 

pripadá, že tu akože ideme diskutovať... áno dáme - vieme to zmeniť pozmeňovacím 

návrhom - ale ja sa pýtam na tú kolegialitu, alebo na ten názor, že koho názor, ako 

predkladateľa rešpektujete, keď ste nerešpektovali stanovisko piatich komisii? Načo 

potom tie komisie zasadajú a vyjadrujú sa a odporúčajú? Veď my tu ako ...sme na 

srandu, alebo na čo sme tu? A sme... máme tu materiál na prerokovanie, kde sme minule 

stiahli, pretože  -  akceptujte to, čo je jednoznačné. A jednoznačne sme sa vyjadrili - § 9 

- nechceme! A  môžeme teraz zasa hodinu debatovať? Toto je účel... toto je presne to, 

kolegovia, prečo tu aj sedíme do desiatej. Veď naša práca je v komisiách, v 

poslaneckých kluboch. A tuná si názorové spory politického videnia vyjasňujme. Alebo 

keď bavíme sa o rozpočte. A toto má byť účelné, pragmatické rokovanie zastupiteľstva, 

aby prijímalo niečo, na čom sa väčšina, ako, vie dohodnúť. Ale tu sme sa dohodli.  5 

komisii vám dalo materiál - vyslovene, že chce, že § 9!  tam nie Tak – ako – 

nerozumiem. To je pripomienka k tomu, že - však rešpektujme svoj názor. Však tuná nie 

sme na bojovom poli, kde sa ideme preťahovať, ale účelne ideme posúvať veci dopredu. 

A na to tu pracujeme. O toto sa uchádzajme , na tú komisiu ...na rokovaní . A už druhá 

vec je, že teda vieme to pozmeňovacím návrhom robiť. Ale veď my si z tohto 

zastupiteľstva potom robíme naozaj 6 hodinové rokovania, ktoré sú stresujúce pre nás, 

sme unavení a pod. Tak som veľmi prekvapená, pán kolega, že ste to nerešpektovali. Že 

o čo vôbec ide? Že... akože... povedala som svoje. Ďakujem pekne. Nechám slovo pani 

kolegyni, pretože ideme robiť niečo, čo sme už mohli mať vyriešené. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Barancová 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Budem vecná. Hoci musím povedať, že - 

určite viete, že je... je to také moje dieťa. A samozrejme, človek sa neubráni tým 

emóciám. A je faktom, že pre mňa ten grantový systém znamená takú veľkú vlajkovú 

loď. Pretože sme ten grantový systém robili skutočne s cieľom, aby sme aktivizovali 

občanov, aby sme ich vniesli do nejakého nášho spolurozvoja toho Ružinova. A myslím 

si, že za to obdobie sa nám to aj teda podarilo. Čo svedčí aj o tom, že bolo množstvo 

podaných projektov . A  máme tu dnes aj to VZN-ko. Ja som veľmi rada, že spracovateľ 

veľmi teda kladne hodnotí celý tento grantový program. To VZN-ko, je faktom, že vždy, 

keď sa niečo robí tak je samozrejme aj takými chybami , ale sú to teda len také 

kozmetické chyby. Aj sa to tak hovorilo, že neboli tam dobre rozlíšené tie pojmy. Bola 

taká nejednoznačnosť, vlastne - a tie aplikačné problémy vlastne spôsobili to, že dnes 

túto VZN máme. Z toho ja teda vychádzam, že nie nejaké zásadné zmeny, ktoré by sme 

teda mali prijať. Ale prichádzam na to, že sú tu zásadné zmeny. A to sú veľmi vážne . 

A to sú dve. Chcela by som povedať, že tá jedna zmena sa týka toho, že nemáme tam už 

zadefinované minimálne to 1 %. Tá filozofia toho, že sme to zadefinovali do toho VZN-

ka bola v tom, že nikto nemôže spochybniť to, že keď zadefinujeme minimálne jedno 

percento z príjmov, tak grantový program funguje naďalej, a teda občania sa môžu tešiť. 

To znamená, že my chceme z toho teda určite urobiť nejakú takú tradíciu. Takže aj to 

1 % ktoré tam chceme teraz zapracovať, tam v tom terajšom návrhu, nie je. A druhé, 

ktoré tam je - to týka pán starosta, teba. Prosím, neber to –ako- za zlé, ale celý ten 

grantový program má svoju, teda, filozofiu skutočne aktivizovať kreatívnych 
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Ružinovčanov, podporovať ich. Oni sa mimoriadne trápia, aby urobili úžasný projekt, 

aby ho zrealizovali. A čo sa týka toho poskytovania grantov, čo sa týka teba, tak sám, 

keď sme ten grantový program tvorili, si hovoril, že skutočne bude to veľmi objektívne, 

pokiaľ bude na to komisia. Tá komisia je zložená z poslancov, zo širokého politického 

spektra. To znamená, že tá objektivita tam je zaručená. Ja môžem garantovať za 

predchádzajúce obdobie, že skutočne to takto fungovalo. Nemyslím si, že práve z týchto 

peňazí by starosta mal dostať balík, z ktorého by teda –ako- rozhodoval. Preto si 

dovolím teda, alebo myslíme si, lebo to hovoria, však, viacerí členovia komisie 

grantovej, ale teda aj ostatné komisie sa k tomu vyjadrili. Takže až dovolíte, mám tu 

teda pozmeňujúci... doplnenie uznesenia. Tzn. že v tom bode –  a) Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu s nasledovnými 

pripomienkami :  zapracovať § 3 ods. 2 nasledovné - pričom na granty sa vyčlení 

minimálne 1 % z príjmov mestskej časti. A po b) vypustiť z toho návrhu ten paragraf 

číslo 9. Takže to je môj – náš – návrh. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Nedočítala som sa v dôvodovej správe, kedy bol tento návrh 

VZN zverejnený na internete a na úradnej tabuli mestskej časti Ružinov. Aké boli 

pripomienky právnických a fyzických osôb k tomuto návrhu VZN-ka. To by som 

prosila, aby mi bolo odpovedané. A keď mám slovo, tak by som z našej komisie 

územného a strategického plánovania – hoci - možno pán predseda to povie, ja som to tu 

mala teraz otvorené - sme žiadali, aby nám predkladateľ odpovedal na otázku, prečo 

nemôže byť prijímateľom aj fyzická osoba? Nenachádzam to. Kde to máme? - Komisia 

žiada prekladateľa zodpovedať otázku, prečo v rámci VZN žiadateľom nemôže byť aj 

fyzická osoba? Ďakujem pekne, ale najprv odpoveď aj na tú otázku, kde to bolo 

zverejnené. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči pán zástupca. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Na toto som už ináč odpovedal na minulom zastupiteľstve. 

Právnici doslova zakázali - nie je možné zo zákona poskytnúť ... poskytnúť dotáciu 

alebo grant nepodnikateľovi, občanovi. Nemôžu ísť peniaze jednoducho na súkromný 

účet.  ..../Pardon./ 

 

p. Šimončičová: ...kedy bol zverejnený návrh VZN ...? 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Poprosím, prihlásme sa ...a do mikrofónu ... To VZN-ko bolo 

zverejnené. Dátum si presne nepamätám, ale dodržali sme termín... zákonné termíny na 

to, aby bolo zverejnené. Postupoval organizačný referát podľa zákona. Čiže 

pravdepodobne neprišla žiadna ... žiaden ... žiadna pripomienka od obyvateľov. Len z 

komisií. S faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Pán starosta, to pravdepodobne chápete, že to nemôžem prijať. Ja by som si 

prosila, presne, keby to bolo naozaj doplnené  do dôvodovej správy. Kedy to bolo 
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vyvesené - počas desiatich dní, kedy mali možnosť pripomienkovať, nedošla žiadna 

pripomienka. To by som prosila doplniť do materiálu. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne pán starosta. Na základe rokovacieho poriadku, ako predseda 

poslaneckého klubu, žiadam o ukončenie rozpravy. Ak je to možné – faktickou. Keď 

nie, tak som prihlásený aj normálne. Pýtal som sa organizačného - tvrdili, že áno. Je to 

na tvojom rozhodnutí.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Môže faktickou ? ... To znamená, že dokončia tí, ktorí sú prihlásení. A 

potom bude sa hlasovať o uznesení. Pani vedúca, alebo pani inžinierka Lehotayová, 

nech sa páči, tu k mikrofónu vysvetliť. Asi nie rokovací poriadok... ale nech sa páči. 

 

p. Lehotayová: Dobrý večer. Viete čo, pani Barancová, vy ste dali tých - teda v tom 

pozmeňovacom návrhu - teda, že žiadate teda, aby tam bolo minimálne 1 % príjmov 

mestskej časti. A my máme teraz rozpočet nastavený na 30.000.000. Tak 1 % by boli 

300.000. To je pre nás nemysliteľné číslo! Doteraz bolo v grantovom systéme, čo - ktorý 

bol predtým, bolo 1 % daňových príjmov. Takže poprosím potom doplnenie, aby som 

vás poprosila, že ak hovoríte, že minimálne 1 %, - ale ja neviem, či v tejto situácii, 

finančnej, aké máme či by nebolo dobre napísať, že maximálne. Alebo nedať žiadne 

percento a potom sa dohodnúť vždy. ... z bežných – Nemôže byť z bežných! .... Bolo to 

v daňových príjmoch. 

 

p. Barancová : Ja som to z toho materiálu čítala.... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím vás, keď, tak sa prihlásme do diskusie. Nasleduje faktickou 

pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Áno, tiež by som chcel reagovať na toto. V podstate v rozpočte sú aj peniaze za 

prenesený výkon štátnej správy, čiže na stavebný úrad, na školstvo. Ja si myslím, že o 

tomto balíku by sme sa mohli dohodnúť vždy k rozpočtu, že koľko dáme. Či to bude 

možno takto obmedzené, tými daňovými príjmami, alebo si povieme pri schvaľovaní 

rozpočtu, že dáme taký a taký objem peňazí. To je na dohode. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Padol tu návrh na ukončenie diskusie. V rokovacom poriadku ... 

poriadku čl. 5 ods. 20, keď – „návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec 

miestneho zastupiteľstva. Po tomto návrhu sa hlasuje ihneď, bez diskusie.“ Čiže nie tu 

špecifikované, či to je faktickou alebo riadnou poznámkou.  Takže ideme hlasovať o 

návrhu na ukončenie diskusie. Pripravme sa na hlasovanie.  

 hlasovanie č. 8. 

 za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

návrh prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tí čo sú prihlásení ešte využijú svoje.... svoju.... prihlásenie - svoje 

prihlásenie. Čiže boli prihlásení... Odhlasovali sme si koniec diskusie. Boli prihlásení 

ešte dvaja poslanci. Pán poslanec Jusko, nech sa páči. 
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p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja v tom vidím tiež taký zmätok. Lebo teraz tie 2 body, ktoré 

spomínala pani doktorka Barancová - a sú dôležité. Teraz sme počuli, že jeden bod 

pôjde preč. Takže v podstate, čo nám zostáva  - spojka –a  projekty, -a dotácie. Takže to 

je docela málo na to, aby sme menili všeobecné záväzné nariadenie. To je môj osobný 

názor. Mne tam chýba tá časť – žiadateľ. Ja som tu dával návrh v tom § 4 - jednotka, 

áčko - právnickej osobe – vyčiarknuť... „alebo hlavného mesta Slovenskej republiky“. A 

v béčku  - „má trvalý pobyt na území mestskej časti“. A vyčiarknuť – „alebo hlavného 

mesta“. V tom istom paragrafe,  bod 2 - Mestská časť môže poskytovať dotáciu na 

území mestskej časti – vyčiarknuť – „na celom území hlavného mesta“.  Viem, že pán 

vicestarosta to tu hovoril a overil, že právnici odporúčali. Aj v prípade otázky pani 

Šimončičovej, ja by som sa spýtal, na základe akého zákona? Veď to sme tu dospelí 

ľudia, vzdelaní. Tak nám povedzte, ktorý zákon? Aby sme si to mohli pozrieť. Toto je 

argumentácia... neviem ...možno niekde na ulici, že -na základe takéhoto zákona...! 

Ďalšiu vec, ktorú mi tam chýbala  - podmienky poskytovania dotácií alebo grantov. Tam 

mi chýba to, že žiadateľ, môže žiadať o grant alebo dotáciu. Čiže nemôže žiadať aj o 

grant aj o dotáciu tak, ako to bolo teraz, tento rok, v dvoch prípadoch Inter a Domino. 

Dá sa diskutovať aj o sankciách, ktoré sú na záver. Ja som v komisii hovoril, že tieto 

sankcie z môjho pohľadu sú docela smiešne. Buď ich tam nedávať vôbec, alebo ich 

sprísniť. To, samozrejme v komisii to nebolo prijaté. Takže zostávali tam -tá - akoby 

sankcia 0,1 % za každý omeškaný deň, ak sa nemýlim. Opravujem sa - každý, aj začatý 

deň. Každý nech si vypočíta, z tých súm do 5.000 EUR, maximálne, koľko to je. Ja 

osobne nebudem hlasovať za tento návrh, pretože je chaotický a nerieši zásadné veci.  A 

preto mám dôvod nehlasovať za neho. Alebo zdržať sa ho. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Áno, tam je pravda, že tam veľa chýba. Tam nemôže byť z príjmov. 

Tam musí byť  -daňové príjmy-  to mala pani Lehotayová pravdu. Len ja osobne, áno, 

môžeme... považujem ten materiál nie za úplne dobre pripravený. To som povedala. 

Súhlasím s predkladaným návrhom pani Barancovej v tom bode vypustenia § 9. Ale, aj 

keď sa vám niektorí kolegovia možno nepáči, že sa vám zdá aj to jedno percento, ako 

hovorí pán kolega Drozd, že bavme sa o tej sume pri rozpočte. Ja by som sa toho zasa až 

tak nebála. Pretože komisia, grantová, bude rozdeľovať tie peniaze. A bude jedno 

percento na základe kvality predložených grantov,  môže neprisúdiť všetky tie jedny 

peniaze. Aj keď na to vyčleníme peniaze, môže ich vrátiť do rozpočtu a nemusí prideliť 

prvej výzve všetky peniaze. Nemusí ich rozdeliť. Hej? Aj sa to tak v minulosti stalo, že 

keď nie je dobrý grant, tak nasilu ich nemusí rozdeľovať. To tam není napísané, že keď 

je jedno percento aj určené z daňových príjmov ... a minulý rok to bolo 167.000 EUR, že 

naozaj tá grantová komisia musí rozdeliť si 167.000 EUR grant. A keď prídu zlé granty 

- aj nasilu. Hej? Takže tohoto by som sa až tak nebála. A budem sa uchádzať o to, aby 

sme to odsúhlasili v tom predklade, ako to predložila pani poslankyňa Barancová. 

Pretože za chvíľku ideme schvaľovať rozpočet a donekonečna nemať schválenú 

grantovú výzvu a myslím si, že veľmi rozumné je mať rozčlenené dotácie a rozčlenený 

grant ... granty a ak príjmeme, ten návrh uznesenia, hlavne teda vypustenia toho § 9, ja 

tiež sa viem stotožniť, že by sme vedeli aj iné úpravy tam spraviť. Ale teraz si 

rozmyslíme, že či chceme predlžovať tak, že nebudeme schválené to VZN-ko, a tým 
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pádom,  kedy ho budeme? Keď už možno ideme sa chystať schvaľovať pomaly návrh 

rozpočtu. Takže prosím zvážiť, aby ste k tomu teda naozaj pristúpili zodpovedne. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže to bol posledný prihlásený do diskusie, 

resp. odhlasované... odhlasované rozhodnutia, alebo návrh poslanca o ukončení diskusie. 

Dovoľte na záver tiež povedať, že ten § 9, aby bolo jasné pre tých, ktorí si nečítali návrh 

VZN- ka je to, že starostovi mestskej časti sú každoročne v rozpočte mestskej časti 

vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácie v celkovej výške 12.000 EUR, 

o ktorých rozhodne na základe písomnej žiadosti uvedenej... na základe tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. Maximálne môže starosta poskytnúť dotáciu do výšky 

1.000 EUR pre jedného žiadateľa na konkrétny projekt. Dámy a páni, poslanci, sú tu 

nejaké návrhy, ktoré, ktoré menia to predchádzajúce všeobecne záväzné nariadenie o 

dotáciách a grantoch. Pôjde nakoniec - tieto návrhy dotácií a grantov, alebo teda hlavne 

grantov, do zastupiteľstva na schválenie. Vy ste asi zabudli na správu miestneho 

kontrolóra o dotáciách a grantoch z minulosti, že? Ja už vtedy som hovoril, že na... 

odvíjame sa od grantovej schémy alebo od grantov používaných v Bratislavskom 

samosprávnom kraji. Tam tiež mal predseda, alebo má predseda samosprávneho kraja 

takú kompetenciu, že môže dávať granty do výšky 2.500 EUR s tým, že informuje 

zastupiteľstvo. Vôbec mi nevadí, že beriete túto... túto kompetenciu starostovi, pretože 

som ju nikdy nemal. Bude to vo vašich rukách. Či už v rukách komisie alebo... alebo 

zastupiteľstva. Tento materiál z komisie pôjde do zastupiteľstva. Ak toto všeobecne 

záväzné nariadenie schválite. Pamätáte si, áno, je to tu v § 8, ak ste nečítali, že to – 

prostriedky - navrhovanú výšku finančných prostriedkov miestnemu zastupiteľstvu na 

schválenie. Čiže kopírujeme viac-menej všeobecne záväzné nariadenie, ktoré je v 

samosprávnom kraji a ktoré sa aplikuje už niekoľko rokov. A to nie, že jeden-dva, ale 

minimálne, minimálne 6 alebo 7 rokov. Ešte raz opakujem, ak neschválite § 9, čo sa 

týka kompetencií starostu, v pohode. V pohode. Len to dáva určitý signál - pamätáte si, 

keď v minulosti rozpočtové opatrenie bolo do určitej výšky, všetci ostatní kolegovia 

starostovia a župan sa divili, že aká je to nízka suma. A my sme sa tu stretávali a robili 

sme rozpočtové opatrenie každú chvíľu. Nakoniec sami tí poslanci, ktorí tu vtedy sedeli 

uznali, že asi to je až príliš veľké škrtenie na to, aby aj poslanci sa stretávali tak často. A 

povolili ste to. Opakujem, grantový systém bol dobrý. Je teraz vylepšený, ale 

nezabúdajte na to, čo pán kontrolór vo svojej správe vytýkal tomuto grantovému 

systému v minulosti. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby 

predniesol návrh uznesenia. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Predkladám - boli doručené 2 pozmeňujúce návrhy. Ako prvý 

prečítam návrh pani poslankyne Márie Barancovej. Za a) - Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov schvaľuje VZN o poskytovaní finančných dotácií a 

grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Ružinov s nasledovnými pripomienkami: 

Za  a) - zapracovať v § 3 ods. 2 nasledovné – „ pričom na granty sa vyčleňuje minimálne 

jedno percento daňových príjmov mestskej časti“.  Za b) - vypustiť z návrhu VZN 

paragraf číslo 9. Dajte prosím hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

  
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov nikto nebol proti 1 sa zdržal. Toto doplnenie uznesenia 

sme schválili. 

 hlasovanie č. 9. 

 za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

- návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím predsedu návrhovej komisie aby predniesol ďalší návrh, 

resp. celé uznesenie. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Už na mňa padá únava. Trošku ...tu blbnem. Takže 2. návrh dal 

pán poslanec Pavol Jusko.  Za 1.)  Mestská časť môže poskytovať dotácie alebo granty: 

- Za  a)  právnickej osobe uvedenej v § 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré má sídlo na 

území mestskej časti, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej alebo 

poskytuje služby obyvateľom mestskej časti. - Za b) fyzickej osobe, podnikateľovi, 

ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo poskytuje služby obyvateľom 

mestskej časti, ďalej len žiadateľ. Za 2.)  Mestská časť môže poskytnúť dotáciu na 

území mestskej časti - § 6 Podmienky poskytovania dotácií alebo grantov. Chcel by som 

upozorniť, nechcem to dávať ako pripomienku, toto uznesenie nie je napísané, aký 

paragraf mení a akým spôsobom. Čiže nie je podľa mňa vykonateľné. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale musíme o ňom hlasovať. Čiže pripravme sa na hlasovanie. Ešte raz 

sa opýtam, sú pripomienky k tomuto návrhu uzneseniu? Pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ja som  ....  § 4  - to je žiadateľ. To je pripomienka, pretože ma vyzval pán Hrapko, 

tak mu odpovedám. A tam bolo - všade vypadáva hlavné mesto... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja by som poprosil, toto je diskusia a nie pripomienky k návrhu 

uznesenia. Naozaj, veď buďme ako dospelí ľudia. 

 

p. Jusko: Ja len dúfam, pán starosta, že ste tak angažovaný aj v Ružinovskom športovom klube 

a peniaze, ktoré tam nie sú. Ďakujem! 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa tu prestreľovať so svojimi 

poznámkami, ale ak nebudeme dodržiavať rokovací poriadok, tak tu budeme do rána. 

Ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 1 poslanec, štyria proti, 14 sa zdržali, 1 nehlasoval. Tento návrh na doplnenie 

uznesenia neprešiel. 

  hlasovanie č. 10. 

 za: 1, proti: 4, zdržalo sa: 14, nehlasovalo: 1 

- návrh nebol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím predsedu návrhovej komisie. 

 

p. Hrapko: Na základe ... vlastne bol schválený 1 doplňovací návrh. Čiže chcel by som vám 

dať teraz na schválenie návrh uznesenia na VZN, ktoré sa týmto nemení, pretože sa 
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dopĺňalo do textu VZN- ka. Čiže miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní - za a) 

schvaľuje návrh všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava -  Ružinov 

číslo ......, zo dňa ....., o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov. Za b) ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi, vyhlásiť 

VZN Mestskej časti Bratislava - Ružinov o poskytovaní finančných dotácií a grantov z 

rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  Za 2.) -  zverejniť spôsobom v mestskej 

časti obvyklým. Termín: ihneď po podpise starostom. Dajte prosím hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte... ešte dávam do pozornosti to, čo pán zástupca Gajdoš hovoril o 

tom prechodovom období na dotácie. Nezabudnime, že aj to tam je. Tomu sme sa vôbec 

nevenovali. Ešte raz, poprosím ťa. To je pripomienka k uzneseniu. Vy viete, že aj takéto 

prechodové obdobie je? Na dotácie. Pamätáte si to? To je pripomienka a ja len 

upozorňujem, že aj toto tam je. 

 

p. Hrapko: Pán starosta, znamená to, že navrhujete doplniť toto uznesenie? Alebo hlasujeme? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie, nie, nie. Ja som si osvojil ako predkladateľ. Vidíte, to je tá 

nepozornosť. Akože, nehrajme sa tu... Keby som sa opýtal, čo sme schválili, vedeli by 

ste? Nech sa páči, pán zástupca. K uzneseniu je teraz to.... Teraz nie diskusia. 

 

p. Hrapko: Prechodné uznesenie v roku 2015... prechodné obdobie v roku 2015 žiadosti o 

dotáciu je možné podať do 15.11.2015. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Keby ste schválili – fúha! – ako, neuveriteľné. Takže ideme hlasovať o 

tom uznesení ako bolo predložené. 

 

p. Hrapko: Je mi ľúto, ale ako v podstate toto malo padnúť, v podstate, popritom 

pripomienkovaní, alebo si to mal osvojiť predkladateľ. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ja som si to osvojil. 

 

p. Hrapko: Ale už bolo... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie po odhlasovaní! Vy tu už naozaj asi spíte. Pán kontrolór na úvod ... 

na úvod tohto bodu pán zástupca hovoril, že som si ako predkladateľ osvojil prechodové 

obdobie na dotácie. Pretože keby sme schválili tento grantový systém, tak dotácie 

nemôžu na budúci rok subjekty žiadať. 

 

p. Hrapko: Čiže to je v poriadku. Tým pádom to bolo zapracované do materiálu.  Návrh 

uznesenia to nemení. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže je to tak. Len ja hovorím... čiže už teraz vieme o čom budeme 

hlasovať. /Nevykrikuj pán poslanec/ Čiže vieme, o čom budeme hlasovať. Poprosím, 

keďže sa jedná o všeobecne záväzné nariadenie obce, pred hlasovaním sa budeme 

prezentovať. Je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Takže 

prezentujeme sa. Prezentovaných 20 poslancov. Pripravme sa na hlasovanie a 

hlasujeme. 
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 prezentácia: 20  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Konštatujem, že 

všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov bolo schválené. 

 hlasovanie č. 11. 

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

- uznesenie č. 162/IX/2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni poslanci, týmto bodom sme prerokovali všetky body 

schválené v programe dnešného zastupiteľstva. Poprosím o záverečnú prezentáciu a 

ďakujem za aktívnu účasť na dnešnom zastupiteľstve. 

 záverečná prezentácia: 20 

 

 

 

Overovatelia          Mgr. Martina Fondrková, v.r.  ................................................. 

 

Ing. Tatiana Tomášková. v.r.  ................................................. 

 

 

 

      

 

 

 

 

            

            Ing. Juraj Hagara,v.r.                              Dušan Pekár,v.r. 

                  prednosta                                                                           starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za referát organizačný a správy registratúry 

Ing. Alena Buzášová,v.r. 


