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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 26. apríla 2016 

 

 

 

 

 

Zasadnutie viedol : Dušan Pekár – starosta  

 

Overovatelia : Ing. Peter Hrapko, Mgr. Petra Palenčárová  

 

Návrhová komisia:               Bc. Radovan Bajer, PaedDr. Mária Barancová,  

PhDr. Patrik Guldan 

 

Neskôr prišli: Ing. Anna Reinerová  

 

Skôr odišli: Ing. Peter Turlík  

 

 

 

Program: 

 

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

 - uzn. č. 248/XIV/2016 

2.    Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. za rok 

2015 

Predkladá: Ing. M.Sokol, predseda predstavenstva RPV-PS, a.s. 

- uzn. č. 249/XIV/2016 

3.    Správa o výsledku dodržiavania platných zmlúv v Ružinovskom podniku verejno-

prospešných služieb, a.s. s dopadom na náklady a výnosy spoločnosti 

Predkladá: Ing. Furin, miestny kontrolór 

       - uzn. č. 250/XIV/2016 

4.    Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy -  o 

dočasnom  parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 

spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

Predkladá: starosta 

 - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
5.    Návrh ZŠ Borodáčová - Koncepčný zámer rozvoja školy s podporou mestskej časti  

Bratislava - Ružinov 

Predkladá: MVDr. Gajdoš, zástupca starostu 

 - uzn. č. 251/XIV/2016 
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6.    Prerokovanie mimoriadnej udalosti – uzatvorenie verejného parkoviska (ústne) 

 Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

 - uzn. č. 252/XIV/2016 

7.  Zámer hlavného mesta Bratislavy o výstavbe náhradných nájomných bytov na Astronomickej 

ulici.(ústne) 

       Predkladá: Dr. Jusko, poslanec, Ing. Patoprstý, poslanec 

 - uzn. 253/XIV/2016 

8.    Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej 

oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí 

grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov a odporúča žiadosti o grant na 

vyradenie                                                  
Predkladá: Ing. arch. Štasselová, poslankyňa 

 - uzn. č. 254/XIV/2016  
9.    Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: prednosta 

       - uzn. č. 255/XIV/2016 

10. Interpelácie 

11.  Rôzne 

   a) Návrhy riešenia havarijného stavu Knižnice Ružinov na Tomášíkovej č. 25 

 Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa 

- uzn. č. 256/XIV/2016 

b) Návrh riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej     

    pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov. 

       Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa 

       - uzn. č. 257/XIV/2016 

c) Návrh riešenia pre navýšenie počtu miest v MŠ 

Predkladá: Ing. Hrapko, poslanec 

- uzn. č. 258/XIV/2016 

d) Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov k výstavbe   

    bytového domu na Peterskej ulici 

Predkladá: Ing. Hrapko, poslanec 

- uzn. č. 259/XIV/2016 

e) Návrh na zapracovanie personálneho posilnenia odboru regionálneho rozvoja a životného  

    prostredia do rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov 

Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa 

- uzn. č. 260/XIV/2016 

f) Návrh na začlenenie účelových a obslužných komunikácií do siete miestnych komunikácií  

Predkladá: Ing. Tomášková, poslankyňa 

- uzn. č. 261/XIV/2016 

g) Návrh na zriadenie dočasnej komisie pre jednotnú parkovaciu politiku 

Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 

- uzn. č. 262/XIV/2016 
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PREPIS 
z XIV. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 26.4. 2016  v 

zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

 

Úvod 

 

p.Pekár, starosta MČ: Takže, dobrý deň. Vítam vás na XIV. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ešte pred tým, ako oficiálne 

začneme, dovoľte, aby som, v mene svojom, v mene vás všetkých zablahoželal 

pánovi poslancovi Patrikovi Guldanovi, ktorý oslávil v tomto mesiaci okrúhle 

životné jubileum. Dovoľte, aby som na dnešnom zasadnutí privítal pána mjr. Mgr. 

Martina Chvaščáka, zástupcu riaditeľa odboru Poriadkovej polície Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 2 a tak isto pána doktora Jaroslava 

Tuleju, veliteľa Okrskovej stanice Mestskej polície Bratislava Ružinov. Poprosím o 

ospravedlnenie neprítomnosti – čiže, neskôr príde pani poslankyňa Reinerová. O 

skorší odchod z rokovania požiadal pán poslanec Turlík. Prezentovaných 21... 22... 

bude určite 22 prítomných poslancov.  

Úvodná prezentácia: 22 

Konštatujem, že dnešné rokovanie je uznášania schopné. 

 

 

Bod č.1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

zastupiteľstva 

 

p. Pekár, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť pána poslanca Petra 

Hrapka a pani poslankyňu Petru Palenčárovú. Má niekto iný návrh? Nie, poprosím 

aby sme hlasovali za tieto návrhy, ako overovateľov zápisnice. Hlasujeme. 

 

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

 hlasovanie č. 1. 

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

            návrh bol schválený 

  

 p. Pekár, starosta MČ: Konštatujem, že za overovateľov zápisu boli zvolení:  pani 

poslankyňa Petra Palenčárová, pán poslanec Peter Hrapko. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani poslankyňu Máriu 

Barancovú, pána poslanca Patrika Guldana... a mám tu ešte návrh pani poslankyňu 

Danielu Šurinovú. Ale tá tu nie je. Takže ďalší návrh - pán poslanec Bajer.  Toto sú 

návrhy. Má niekto iný alebo pozmeňujúci návrh? Nie. Pripravme sa na hlasovanie. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa zdržal. 

 hlasovanie č. 2. 

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

            návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Zvolili sme si do návrhovej komisie pani poslankyňu Barancovú a 

pánov poslancov Guldana a Bajera. Poprosím, aby si zobrali materiály, hlasovacie 
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karty a zaujali miesto určené návrhovej komisii, aby zvolili svojho predsedu a 

oznámili mi jeho meno. Na dnešné rokovanie ste obdržali návrh programu. Z 

dnešného rokovania sťahuje predkladateľ, pán zástupca Pener, bod číslo 6 Návrh 

rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

Ostatné body v poradí sa prečíslujú, tak ako je vypustený bod číslo 6. Má niekto iný 

doplňujúci návrh programu? Nech sa páči, pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Navrhol by som, pán starosta, presunúť bod číslo 7 za bod 2, ako súvis RVP - 

Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 

 

p. Matúšek: - Jedna pripomienka. Druhá pripomienka, ak dovolíte, vážené poslankyne, 

vážení poslanci, dámy, páni, vážený pán starosta, žiadam vás, vzhľadom k 

mimoriadnej udalosti, aby ste zaradili bod Verejne parkovisko, ktoré v 

dopoludňajších hodinách súkromná spoločnosť Zelenka uzatvorila. Tá situácia si 

vyžaduje neodkladnosť a riešenie. 1. záležitosť. A 2. záležitosť - pokiaľ sa nič 

mimoriadne nestane, mala by prísť dneska po 18. hodine dekanka fakulty 

architektúry doc. Vítková. Prosil by som, aby ste zaradili do bodu Rôzne jej 

vystúpenie, v súvislosti so spoluprácou... alebo spojenia teórie s praxou, v súvislosti 

so zonálnými plánmi Miletičova... vôbec celým Ružinovom. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ten návrh na zaradenie bodu - ako sa bude volať bod? 

 

p. Matúšek: Verejné prerokovanie situácie – mimoriadnej - na verejnom parkovisku 

Záhradnícka. Ale môžeme to dať ako súčasť bodu 4, lebo hovoríme o parkovaní. 

Ako podbod. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie. Neviem si predstaviť, ako nejaký podbod. 

 

p. Matúšek: Samostatný bod. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Keď, tak nech je návrh - číslo a názov bodu. 

 

p. Matúšek: Tak pred parkovaním by sme dali na Návrh riešenia mimoriadnej situácii na 

verejnom parkovisku Záhradnícka. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím, daj návrhovej komisii písomne, aby teda si zapamätali. 

 

p. Matúšek: Dám. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: A aj číslo. Nasleduje doplnenie programu, alebo návrh, na zmenu 

programu. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja chcem vám navrhnúť doplniť program, buď v bode 5, 

pretože som počul teraz, že možno príde primátor hlavného mesta – a  má to 

súvislosť s hlavným mestom Bratislava – bod, teda, programu Zámer výstavby 

hlavného mesta Bratislavy... teda výstavby náhradných nájomných bytov na 

Astronomickej ulici. 
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p. Pekár, starosta MČ: Čiže ...to ...bod číslo 5? 

 

p. Jusko: Navrhujem, keď tu bude ...teda ak tu bude primátor hlavného mesta Bratislavy, 

tak to logicky nasleduje - po parkovacej politike. Tak verím, že si aj tento bod 

vypočuje. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Sú ďalšie návrhy? Nie sú. Takže poprosím návrhovú 

komisiu, aby dala hlasovať o doplnení programu a potom o programe ako celku. 

A teda, neviem, či mi už oznámili meno predsedníčky návrhovej komisie. .. 

K programu?..Ale, už som oslovil... Keď si ho odhlasujeme, potom... 

 

p. Bajer: Vážený pán starosta chcel by som oznámiť, že za predsedu v návrhovej komisie 

sme si zvolili pani Barancovú. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pani predsedníčka. 

 

p. Barancová: Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže máme tu návrh na zmenu programu. Za 

bod 4 - pán poslanec Matúšek navrhol Prerokovanie mimoriadnej udalosti 

uzatvorenej... uzatvorenie verejného parkoviska. Dajte prosím hlasovať. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie o doplnení programu. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Čiže doplnili sme program o tento bod.  

 hlasovanie č. 3. 

           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            návrh bol schválený 

 

p.Pekár, starosta MČ: Poprosím ďalší návrh, ak bol. ... Ale ešte ďalší návrh bol, pán 

poslanec Jusko ešte navrhol doplnenie programu. ... Presunúť bod ...áno ..áno. 

...Predsedníčka návrhovej komisie to prečíta... predsedníčka návrhovej komisie 

prečíta ten... bod. 

 

p. Barancová: Ďakujem pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne pán starosta. Tak ešte tu máme 

návrh pána poslanca Juska. Za bod číslo 5 prosím zaradiť Zámer hlavného mesta 

Bratislavy na výstavbu náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici. Prosím 

dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na hlasovanie o doplnení programu 

dnešného rokovania. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. 

Doplnili sme si program aj o tento bod. 

 hlasovanie č. 4. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

            návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: A potom ešte bola zmena poradia. To by sme tiež si mali 

odhlasovať. To už si nepamätám, ktorý poslanec to bol. 7 bod za bod číslo 2. To je 
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len presunutie poradia. Siedmy ...Ešte bol tu návrh - teraz hovorím pre návrhovú 

komisiu - návrh presunúť bod číslo 7 za bod číslo 2. Dajme aj o tomto hlasovať. 

 

p. Barancová: Takže máme tu ďalší návrh. Presunúť bod číslo 7 za bod číslo 2. Prosím 

dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 23 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 5. 

           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Schválili sme aj ten... túto zmenu poradia programu. Teraz by sme 

mali hlasovať o programe ako celku. A poprosím o vytlačenie tohto programu pre 

všetkých poslancov. Hlasovanie o programe ako celku. 

 

p. Barancová: Ďakujem. Teda prosím dajte hlasovať o programe, ako celku, pán starosta. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Schválili sme si program dnešného rokovania, pozmenený, doplnený o 2 body 

a zmenený 1 bod v poradí.  Za hlasovalo 23 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal. Takže ďakujem veľmi pekne. 

 hlasovanie č. 6. 

           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            - uzn. č. 248/XIV/2016 

 

 

Bod č. 2 

Výročná správa spoločnosti Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. za 

rok 2015 

 

p. Pekár, starosta MČ: A môžeme pokračovať bodom číslo 2. A to je Výročná správa 

spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. za rok 2015. 

Poprosím pána inžiniera Sokola, predsedu predstavenstva Ružinovského podniku 

verejno-prospešných služieb, aby uviedol materiál. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Dobrý deň prajem všetkým. Dámy a páni, uznesením číslo 

223/XII z roku 2016 bolo uložené 1× ročne predkladať výročnú správu ako riadny 

bod rokovania. Zaradili sme výročnú správu na toto miestne zastupiteľstvo v 

pôvodnom znení. Vzhľadom k tomu, že v piatok 22. prišlo k overeniu súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou, boli sme nútení opraviť tento materiál a bol 

vám následne distribuovaný v opravenej forme. Vzhľadom k tomu, že tam došlo ku 

zmenám. Dovoľte preto teda v krátkosti informovať o Výročnej správe spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb za rok 2015. V úvodnej časti máme 

uvedenú identifikáciu spoločnosti, právny štatút, hlavné činnosti - podľa výpisu z 

Obchodného registra, predstavenstvo spoločnosti, organizačnú štruktúru spoločnosti, 

dozornú radu spoločnosti, kto môže konať menom spoločnosti. V krátkosti o histórii 
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spoločnosti, počtu zamestnancov. Zastavil by som sa pri prehľade hlavných 

ekonomických ukazovateľov. Celkové náklady spoločnosti k 31 decembru 2015 boli 

vo výške 2 848 000, v členení, ktoré máte vyššie v tabuľke. Z tej tabuľky jasne 

vyplýva, že sa nám podarilo znížiť náklady na opravu a údržbu, vrátane ostatných 

nákladov. Prevyšujeme osobné náklady, čo je teda prirodzené, vzhľadom k tomu, že 

sme nabrali zamestnancov a podarilo sa nám znížiť náklady za poskytované služby. 

Medziročné porovnanie nákladov v rokoch 2012 a 2015 je uvedené v tabuľke, ako aj 

dlhové porovnanie nákladov v rokoch 2012 až 2015... Nie v tabuľke, ale v grafe. 

Výnosy v celých eurách k 31. 12. boli v spoločnosti 2.880.550 EUR, čo je v 

porovnaní s rokom 2014 zhruba ten istý... ten istý stav. Keď to rozmeníme na 

drobné, tak príjmy z Miestnej časti Ružinov boli 1 608 000 v roku 2015, pričom v 

roku 2014 boli cez 2 000 000 a príjmy z trhovísk v roku 2015 1 279 000, čo je v 

porovnaní s rokom 2014 viac, pretože vtedy to bolo 794 000. Príjmy sú tak isto v 

prehľadných grafoch. Výsledok hospodárenia spoločnosti: Spoločnosť dosiahla 

hospodársky výsledok pred zdanením k 31. decembru 2015 vo výške 50.846 EUR. 

Po zdanení je tento zisk 40.000 EUR, čo treba považovať za úspech. Na uvedený 

výsledok má predovšetkým vplyv medziročný nárast výnosov z hospodárskej 

činnosti o takmer 400.000 EUR a súčasný pokles nákladov o mínus 107.000 EUR. 

Za - v podstate tento kladný hospodársky výsledok, teda, čo považujem za úspech, 

by som aj z tohto miesta chcel v prvom rade poďakovať všetkým zamestnancom 

spoločnosti, vedeniu a dozornej rade. Myslím si, že za tých 9 mesiacov od kedy je 

toto vedenie v tomto podniku, sa urobilo naozaj kus práce, čomu nasleduje aj tento 

hospodársky výsledok. Porovnanie  hospodárskych výsledkov je tak isto v 

prehľadnom grafe, ako aj ich tabuľkovej štruktúre. Stav pohľadávok k 31. decembru: 

vo výške 415 000, z toho pohľadávky voči mestskej časti 359 000, voči ostatným 

2100, pohľadávky trh a ostatným 54000. Stav záväzkov: Celková výška 

neuhradených záväzkov k 31. decembru je v sume 2 114 000. V štruktúre, ktorú 

máte v textovej časti. Tam by som chcel len doplniť, že nedoplatky, ktoré boli z dane 

motorových vozidiel boli už v tomto čase dávno uhradené. Tak isto aj záväzky voči 

zamestnancom boli vyplatené. Uvádza sa účtovný stav, ktorý je v danom dátume. 

Boli to výplaty. Podsúvahové záväzky nemáme. Stav úverov: Spoločnosť má 

načerpaný úver vo výške 301 000, ktorý bol poskytnutý veriteľom Mestská časť 

Bratislava – Ružinov. Pripravované úvery v komerčných bankách nemáme. Návrh na 

rozdelenie hospodárskeho zisku, ktorý budeme predkladať akcionárovi je zúčtovanie 

dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 na účet nerozdelený zisk z 

minulých rokov. Čo sa týka vývoja a zámerov spoločnosti, obchodný plán 

spoločnosti je postavený na troch stĺpoch – tzn. hodnota – vízia – poslanie. Pričom 

hodnoty pre ... u nás predstavujú dôveryhodnosť, zodpovednosť, profesionalita, 

kvalita, kde občan je náš zákazník. Vízia - byť pozitívnou, viditeľnou spoločnosťou 

Mestskej časti Ružinov. A poslanie - poskytovať verejno-prospešné služby na 

profesionálnej úrovni. Zo záverov obchodného plánu spoločnosti schváleného 

rozhodnutím číslo 13 v predstavenstve, vyplýva zamerať sa na následné a základné 

oblasti spoločnosti. A to: ozdravenie ekonomiky, optimalizácia procesov, 

organizácia práce, zabezpečenie vykonávania verejno-prospešných činnosti v 

požadovanej kvalite a rozvoj obchodných kvalít... obchodných aktivít. Obchodné 

aktivity sú rozdelené do troch skupín, podľa charakteru podnikania. Prvá skupina, je 

služby pre Miestnu časť Ružinov, druhá - trhoviska, tretia - komerčné aktivity. 

Zmeny spoločnosti po 11. 3. 2015, tzn. po zmene nového vedenia. Po nástupe 

nového vedenia sa vykonali nasledujúce zmeny. V prvom rade sa vypracovali 

dokumenty - Analýza finančnej situácie spoločnosti a možnosti jej riešenia, ktorá... 
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ktorú vykonala audítorská spoločnosť. V druhom rade - právny audit spoločnosti a v 

treťom rade Správa o preverení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, 

vykonaná tiež nezávislou audítorskou spoločnosťou. Ekonomickou analýzou bola 

identifikovaná možnosť dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku. Na základe 

tejto skutočnosti vedenie spoločnosti znaleckým posudkom stanovilo všeobecnú 

hodnotu spoločnosti, vo veci preverenia a vypracovaných finančných plánov na roky 

15 až 21, ktorými sa vždy očakávajú kladné hospodárske výsledky. V zmysle 

uvedeného, vedenie spoločnosti následne vypracovalo revitalizačný plán. 

Samozrejme, k vytvoreniu stabilného predpokladu revitalizačného plánu bolo nutné 

dopracovať dohody o splatení dlhov s veriteľmi spoločnosti. K tomuto aj prišlo. 

Hlavným cieľom prijatých krokov bolo zastaviť úpadok spoločnosti a zabezpečiť 

finančnú likviditu, nastaviť generovanie... zastaviť generovanie nových dlhov. 

Dneska môžeme povedať, že na základe uvedeného hospodárskeho výsledku sa nám 

podarilo zastaviť úpadok. Opakujem, podarilo sa nám zastaviť úpadok. Avšak nie je 

to také, ako by sme si predstavovali. Pretože dosiahli sme úspech - pri teda 

absolútnom výsledku - teda výsledku hospodárenia, dosiahli sme úspech pri 

rentabilite, dosiahli sme úspech pri aktivite majetku, avšak stále máme značné 

nedostatky vo finančnej ...  stabilite, tzn. krytia na neobežného majetku, kde je teda 

táto skutočnosť výsledkom záporného vlastného imania. V absolútnom krytí 

dlhodobého neobežného majetku nám chýba na krytí až 1 900 000. V roku 2015 sme 

zaznamenali teda vlastné imanie v hodnote 1 697 000, čo je síce zlepšenie oproti 

roku 2014 o 4000, tzn. 2%. Ašak stále je to málo a naďalej ide o kritický stav, ktorý 

je overený aj výrokom audítora, ktorý predniesol výhradu v tom, že musíme - ani nie 

tak my, ale - ako náš akcionár riešiť tento stav a znížiť záporné imanie spoločnosti. 

V spoločnosti sa okrem iného zaviedla optimalizácia hlavných činností spoločnosti, 

procesný manažment, vzťah zamestnancov, vzťah k zákazníkom, marketing 

a propagácia. Urobím krátky odpočet revitalizácie spoločnosti, keďže toto sme 

vlastné celý predchádzajúci rok spolu riešili. V súlade s tou ekonomickou analýzou 

vykonanou audítorskou spoločnosťou, sme vypracovali revitalizačný plán. Za a.)..  

Jeho vyhodnotenie je nasledovné. Za a) - zo strany akcionára poskytnúť návratnú 

finančnú pomoc vo výške 600 000. Úloha bola splnená. Za b) - úprava nájomnej 

zmluvy a to zmenou na zmluvu o správe majetku, s rozdelením na hnuteľný a 

nehnuteľný majetok. Táto úloha bola splnená, s pozmenením. Za c) - z pohľadu 

možnosti získania financovania od bankových inštitúcií vznikla potreba, aby zmluva 

bola uzatvorená - teda nájomná zmluva - na dlhšie časové obdobie, ako 1 kalendárny 

rok. Optimálny dátum 5 až 10 rokov. Úloha bola splnená. Úprava nájomného za rok 

2015 - zmluva o komplexnom prenájme majetku - úloha bola splnená. Za e) Zľava 

na nájomnom v úplnej výške, zrušenia nájomného do budúcich rokov, respektíve 

jeho optimalizácia, optimálne na obdobie rokov 16 – 18. Úloha bola opäť splnená. 

Za f) - zvýšenie základného imania spoločnosti, kapitalizácia nesplatených záväzkov. 

Táto úloha naďalej ostáva. Tzn. ekonomicky zhodnotiť záväznosť... záväzky 

spoločnosti voči Miestnej časti Bratislava - Ružinov s cieľom znížiť záporné vlastné 

imanie spoločnosti. Za g) - úprava cenníku služieb. Táto úloha bola tak isto splnená. 

Takže zo všetkých úloh, ktoré sme si vytýčili v revitalizačnom pláne nám ostáva 

akurát jedna a to posilnenie kapitálovej štruktúry spoločnosti. Zadefinovali sme si 

východiská spoločnosti na rok 2016. Hlavným cieľom sme si dali zabezpečiť 5 

nasledovných krokov: Za 1.) zintenzívniť spoluprácu s Miestnou časťou Bratislava - 

Ružinov a využiť viac možností pri plánovaných prácach na životnom prostredí 

Ružinova. Za 2.) - rozšíriť štandardné aktivity pre externých zákazníkov zákazníkov. 

Za 3.)  rozšíriť portfólio aktivít spoločnosti o úplne nové aktivity. Za 4.) zamerať sa 
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na využitie eurofondov. Za 5.) obnoviť a zabezpečiť trhový automobilový park. Iné 

dôležité informácie:  - výber audítora spoločnosti bol vykonaný. Stal sa novým 

audítorom spoločnosti ??....... Consulting. V iných dôležitých informáciách máte 

uvedený prehľad o splátkach veriteľov, kde teda za rok 2015 sa splatili záväzky vo 

výške 373 389 EUR a ostávajú nám záväzky vo výške 771 549 z obchodného styku, 

voči ostatným veriteľom. Záver: Do ďalšieho obdobia zachránenia spoločnosti je 

nevyhnutné pokračovať v revitalizačnom procese a dôsledne pokračovať v znižovaní 

záporného vlastného imania. K tomu je potrebné zabezpečiť, aby spoločnosť 

dosahovala požadované ekonomické a finančné výsledky, tzn. zabezpečiť finančnú 

stabilitu spoločnosti. To je jediný... jediné slabé miesto, ktoré ešte vnímame vo 

vedení spoločnosti ako nepokryté. Za ďalšie - zabezpečovať vysokú úroveň 

hospodárskych procesov spoločnosti a to dodržiavanie súladu všeobecne-záväzných 

právnych predpisov s ...obchodárskymi činnosťami, dodržiavanie schváleného 

rozpočtu a finančných prostriedkov pri dosiahnute súladu potrebnosti, nevyhnutnosti 

hospodárskych operácií a kvality a samozrejme zabezpečiť ďalšie ekonomické 

riešenie existujúcich záväzkov, voči jedinému akcionárovi, pochádzajúci z rokov 

2012 až 2015. Ako som už niekoľkokrát spomenul, práve tu sme dostali výhradu 

audítora a budeme musieť tento stav v nasledujúcom riešiť. My sme aj vo vedení 

spoločnosti spracovali dôvod... dôvodovú správu k tomuto. Požiadali sme o 

súčinnosť dozornú radu. Dozorná rada vám aj tento materiál distribuovala. Avšak 

máme za to, že tento materiál sa prerozdelí riadnou cestou do ďalšieho 

zastupiteľstva, tak ako to má byť. Dámy a páni, to je z môjho uhla pohľadu k 

výročnej správe všetko. Ešte raz by som rád podčiarkol, teda, že sa podarilo 

dosiahnuť absolútny výsledok hospodárenia - a to zisk vo výške 50.830 EURO, po 

zdanení 40.000 EURO, ktorý sa... ktorý sa vyrovná pri - teda započíta do zníženia 

vlastného záporného imania. Tzn. o 2 percenta sme dokázali tú finančnú stabilitu 

pokryť. Z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k 

tomuto bodu. Pani ... pani poslankyňa Šurinová, nech sa páči. 

 

p. Šurinová: Ďakujem pekne za slovo. Pán riaditeľ, ja mám jednu otázku, respektíve 

pripomienky 2, ešte k tomu. Čo sa týka výročnej správy, tak máte napísané, že 

prílohu tvorí účtovná závierka a účtovná závierka - aspoň ja ju nemám k tomu 

priloženú. Takže to treba dodať. A ďalej, čo ste tam hovorili o rozdelení výsledku 

hospodárenia, tak výsledok hospodárenia vzhľadom na to, že máte stratu, nemôžete 

použiť na nerozdelený zisk minulých rokov, ale musíte ho použiť na úhradu strát 

minulých rokov. A čo sa týka audítora, len chcem vedieť, že či bol schválený valným 

zhromaždením? To je všetko. Ďakujem. 

 

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

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Môžem hneď odpovedať. Účtovná závierka preto nie je 

súčasťou výročnej správy, ktorá je predkladaná tu ako informácia, lebo táto účtovná 

závierka bude aj s výročnou správou predložená na valné zhromaždenie, s návrhom 

na rozdelenie - nie straty, ale zisku. Tzn. opravím vás, nemáme stratu ale máme 

hospodársky zisk 50.000 EUR. 50.830 EUR. Nedošlo ešte k predloženiu tejto správy 

akcionárovi, tudíž som nepredkladal tento materiál sem. Bude to všetko zverejnené v 

obchodnom registre, keď akcionár rozhodne o potom ako naloží s hospodárskym 

ziskom. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ako som hovoril, pán riaditeľ, my sme sa bavili na miestnej 

rade ohľadom toho delenia, aj rozdelenia výnosov a nákladov medzi Miletičovu a 

vlastne ostatné činnosti. Len 2 čísla by som potreboval. Koľko boli vlastne náklady, 

výnosy a zisk z Miletičovej a koľko bolo z ostatných činností? Keby ste mi vedeli 

povedať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak môžete, nech sa páči. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Áno, môžem. Pani ekonomická riaditeľka, členka 

predstavenstva, vám pripravila tieto čísla. Náklady za 1. kvartál 2016 boli 

189.603 EUR, výnosy 274 343 EUR. Dám vám materiál potom k dispozícii. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale otázka bola - výnosy Miletičova - a ostatné, ak to tam je 

rozčlenené. Nech sa páči odpoveď. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: No, ja som pochopil otázku... Miletičova. Takže môžem vám to 

dopracovať, pán Hrapko, podľa vašej potreby. Hej. Nie je to žiadny problém. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán kontrolór a potom pokračujeme. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: V materiáli... /poprosím mikrofón/ ... v materiáli, ktorý bol 

predložený pred dvoma týždňami do komisií bol výsledok hospodárenia spoločnosti 

-3000. Včera ste nám predložili materiál, kde je zisk 50 000, bez akéhokoľvek 

vysvetlenia tejto zmeny. Prosím vás,  vysvetlite nám, ako sa vám za týždeň podarilo 

zmeniť tú závierku? 

 

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

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Hovoril som to už v úvode. Materiál bol distribuovaný pri 

predbežných číslach, ktoré sme dali my. Po... po vykonaní odsúladenia výročnej 

správy, účtovnej závierky, ktorá bola vykonaná 22. 4. tzn. v piatok sme okamžite 

distribuovali tento upravený materiál. Vzhľadom k tomu, že audítor upravil tieto 

čísla a mali sme tam odpisy, ktoré boli vykonané v roku 2015. A vlastne tieto odpisy 

z tejto výročnej... účtovnej závierky boli uznané ako neoprávnené. Tzn. má to byť v 

roku 2016. Takže celé toto sa robilo na... aj s vysvetlením, keď som to posielal na 

miestny úrad, na základe čoho to je. Neviem, ako ste to dostali k tomu. Ja som to 

riadne zdôvodnil, prečo sme to upravili. Chceli sme, aby ste mali riadny materiál. 

Nemôžem za to, že tie postupy, časove, sú také, že vám predkladáme materiály v 

danom čase a medzitým dôjde k úprave. Bolo našou maximálnou snahou dať vám 

riadne relevantné údaje. Tieto riadne relevantné údaje sú dneska tu. Platia, lebo sú 

overené audítorom spoločnosti, ktorý robí účtovnú závierku podľa zákona o 

účtovníctve. 

 

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

 

p. Furin, kontrolór MČ: No, to vaše vysvetlenie trošku nekorešponduje s tým, čo je 

napísané v materiáli, pod ktorý ste podpísaný, ktorý sa volá účtovná závierka, kde 
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jediné číslo, ktoré sa zmenilo, bolo v položke - riadok 26, ktorý je „Ostatné náklady 

na hospodársku činnosť“, ktoré sa zmenil o tých 54 000. A v žiadnych odpisoch sa to 

nezmenilo. Riadok Odpisy zostal ten istý. Tak zrejme si to budete musieť ešte 

pozrieť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Chcete odpovedať? Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: Materiál, ktorý máte k dispozícii ...../ nekvalitná nahrávka/ 

..opakujem ...zdôrazňujem,  ...účtovná závierka bude .... spolu .... s výročnou správou 

predložená... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Chceš? Ešte pán kontrolór, nech sa páči. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ja čítam jediný rozdiel v tých dvoch účtovných závierkach je v 

položke „Ostatné náklady na hospodársku činnosť“. A presne je rozdiel ten váš zisk. 

A nie je v položke „Odpisy“, ako ste nám tuto vraveli predtým. Takže to je jediný 

rozdiel. Poprosím, aby ste nám  to potom niekedy príležitostne vysvetlili. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje s faktickou pani poslankyňa Šurinová. 

 

p. Šurinová: Ďakujem. Ja sa hneď spýtam na tú účtovnú závierku. Tzn. že vy máte daňový  

odklad? Účtovnú závierku ste nepodávali do 30. 3.? To je jedna otázka. Ďalej - ten 

zisk - ja viem, že máte zisk, ale vy, ako predstavenstvo, zo zákona, nemôžete dať 

návrh na ... nerozdelený zisk previesť na účet... nerozdelený zisk, ale vy musíte dať 

návrh na úhradu stratu minulých rokov. To máte zo zákona povinnosť. A ten audítor, 

ešte ste mi neodpovedali, že či ho schválilo valné? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 

p. Sokol, riaditeľ RP VPS: . / nekvalitná nahrávka / ...  opravný prostriedok ... a ... je to tak 

...ako ste hovorili ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som chcela odporučiť akcionárovi aj vedeniu 

spoločnosti, keby pri najbližšej možnej príležitosti, dali... opravili názov tejto 

spoločnosti tak, aby bola v súlade s pravidlami slovenského jazyka. A písali to 

prípadne... približne rovnako - je to chyba aj v obchodnom registri - tam je to 

„verejno“ medzera „pomĺčka“ medzera „prospešných“ . Tu to píšete už bez medzier. 

Správne, podľa gramatiky je „verejnoprospešný“ jedno slovo. Pri najbližšej možnej 

príležitosti, prosím, dajte to na poriadok, tak, aby sme boli teda – minimálne - 

gramaticky správne na tom. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Ja by som len chcel doplniť, na otázku pani doktorky Šurinovej, 

že dozorná rada odporúčala, aby sa zisky minulých období a straty minulých období 

vzájomne započítali. A to súvisí aj so stratou alebo ziskom tohto roku, aby sa 

započítala voči strate nejakého obdobia z minulého roku alebo z minulých období. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, prosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, aby som predložila návrh uznesenia k 

bodu číslo 2. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

výročnú správu Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb, a. s. za rok 

2015, ktorú predložil Ing. Milan Sokol, predseda predstavenstva akciovej 

spoločnosti. Prosím pán starosta, dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo...  

 hlasovanie č. 7. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 1 

            zmätočné hlasovanie 

 

p. Pekár, starosta MČ: ...Chceme opakovať hlasovanie, pani predsedníčka? Poprosím, ešte 

raz budeme... Toto hlasovanie je zmätočné. Pani poslankyňa Barancová nedokázala 

zrejme zahlasovať. Skúsme ešte raz zopakovať hlasovanie. Čiže pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Uznesenie k bodu 

číslo 2 sme schválili. 

 hlasovanie č. 8. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 

            - uzn. č. 249/XIV/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dovoľte, aby som privítal pána primátora hlavného mesta 

Slovenskej republiky pána Iva Nesrovnala. My sme sa dohodli - on teda - pán 

primátor sa ohlásil k bodu Prerokovanie parkovacej politiky - zjednodušene 

povedané. Dohodli sme sa, že tento bod pána kontrolóra súvisí s bodom 

predchádzajúcim... prerokovaným. Čiže prerokujeme ešte správu kontrolóra a potom 

dáme slovo pánovi primátorovi a pokračujeme. Ale ešte predtým si odhlasujeme 

posunutie jedného bodu - parkovaciu politiku, ak s tým budete súhlasiť. 

 

 

Bod č. 3 

Správa o výsledku dodržiavania platných zmlúv v Ružinovskom podniku verejno-

prospešných služieb, a.s. s dopadom na náklady a výnosy spoločnosti 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže nech sa páči. Pokračujeme bodom číslo 3 Správa o výsledku 

dodržiavania platných zmlúv v Ružinovskom podniku verejnoprospešných služieb 

a. s. s dopadom na náklady a výnosy spoločnosti. Materiál uvedie pán kontrolór 

Furin. Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Furin, kontrolór MČ:  / Celý príspevok nekvalitná nahrávka/  Vážené dámy , vážení 

páni  ...  v zmysle schváleného plánu kontrolnej pracovnej činnosti sme vykonali 

v čase od 13. januára do 22. marca kontrolu dodržiavania platných zmlúv 

v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb s dopadom na náklady.  ... 
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Kontrola bola zameraná .... a výnosy spoločnosti.  ....   ... predložená dokumentácia  

obsahoval 22 strán ...   ...   kontrola uznala niektoré námietky za relevantné ...   

..Ostatné výhrady boli ... zamietnuté...  Kontrolou zistené nedostatky boli najmä 

v oblasti verejného obstarávania ... čo môžem konštatovať ...  v časti správy.   ...  

Kontrola zistila nedostatky ....    Z uvedených skutočností vyplýva záver, že orgány 

spoločnosti len veľmi málo ... využívali súťaže ...   a .... veľmi málo využili potenciál 

...    Správa dosť podrobne popisuje .... spoločnosti .   ...  Uvedomujem si,  ....   že 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb obstaráva ...   Prakticky ani jedno 

obstarávanie nemožno označiť za bezchybné .   Problém je, že  ..... kým sa môžu 

vyskytnúť aj pri najväčšom ...  v snahe robiť veci správne,   ....  ale v prípade 

Ružinovského podniku ....   môžeme nájsť spoločného menovateľa všetkých chýb 

a to je snaha  .... vyhýbať sa súťažiam ... celoplošne... napr. rozdelenie zákazok, 

prekračovanie zmluvných cien ...   Nedodržiavajú vlastnú smernicu, nie to ešte zákon 

...   Na základe zistených nedostatkov  ... na odstránenie zistených nedostatkov.  

Termín prijatia... a ku konkrétnym opatreniam  .... neboli dané námietky...   Ďakujem 

za pozornosť . 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Chcem sa pána kontrolóra opýtať, lebo sme nedostali tento 

materiál. Dostali sme ho? ... Tak som ho nenašiel. Čiže máme ho v maili?  OK. 

Dobre. Tak ...potom a kedy si ho poslal? Aha. OK. Dobre, ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja iba na margo tých pochybení vo verejnom 

obstaraní. My, ako dozorná rada sme sa tým zaoberali už v minulosti, na niektoré 

veci, sme upozornili a boli aj odstránené. Čiže to iba na margo toho, že naozaj, 

podnik a my sme to odhalili v minulosti. Napr. to, že tam bolo pri tom, pri tých 

zákazkách v § 9 ods. 9 tá hodnota 20.000 EURO. Upozornili sme na to. A bola tam 

vlastne chyba iba jedného centa. Odvtedy to podnik odstránil, začal s tým pracovať. 

A pokiaľ viem, tak momentálne podnik už pracuje na aj na elektronickom trhovisku. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Pán hlavný kontrolór, chcel by som 

poprosiť, keby v budúcnosti bola predmetom kontroly aj vaša úvaha o tom, akým 

spôsobom podnik verejnoprospešných služieb plnil harmonogram v čistiacich  - teda 

prác za, ktoré teda platia... platí Ružinov peniaze. Mám na mysli harmonogram. 

Lebo ľudia nevedia kedy, v ktorej časti mesta, Ružinova, mestskej časti sa bude 

vykonávať... vykonávať nejaké práce. Teraz som počul, že pristúpili k takej novej 

metóde, že si zobrali územie bloku, dookola, snažili sa ho vypratať a dať ho do 

poriadku. To by som bral ako pozitívnu vec. Ale, mal by to byť aj harmonogram, aby 

ľudia vedeli... Pretože mne sa susedky starších ročníkov hlásia, že mi budú vždycky 

hlásiť, či tieto práce boli urobené v poriadku, v ktorom termíne. Či by aj toto nemalo 

byť predmetom kontroly plnenia harmonogramu prác podniku verejnoprospešných 

služieb. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán kontrolór. 
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p. Furin - kontrolór MČ: / Celý príspevok nekvalitná nahrávka/  .... samozrejme ...do roka 

a do dňa ...urobíme ešte jednu kontrolu ... aj to ...čo pán Patoprstý poukázal ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu, prosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 3. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže k bodu číslo 3 - uznesenie znie: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu, berie na vedomie správu o výsledku 

dodržiavania platných zmlúv v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, 

a. s., s dopadom na náklady a výnosy spoločnosti. Prosím pán starosta, dajte 

hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k prednesenému návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 3 sme schválili. 

 hlasovanie č. 9. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

            - uzn. č. 250/XIV/2016 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Teraz, ako som avízoval... ale predtým ešte dám hlasovať, aj keď 

sme si už schválili program o posunutí bodu číslo ...5... ako bod číslo 4. Ale... 

nechcem robiť v tom zmätky, lebo sme aj kvôli - práve parkovacej politike 

predchádzal bod číslo 4, ale pán primátor ma požiadal, aby sme prerokovali tento 

bod, pretože sa ponáhľa na ďalšie zastupiteľstvá. Ak to schválite, tak budeme 

pokračovať teraz Stanoviskom k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta o dočasnom parkovaní a potom ... a potom vlastne bude nasledovať bod číslo 

4  - Návrh - Základná škola Borodáčova, koncepčný zámer a ďalej Prerokovanie 

mimoriadnej udalosti - uzatvorenie verejného parkoviska, tak ako sme si to schválili. 

Dobre? Čiže dávam návrh teda posunúť bod číslo 5, ktorý by sme mali teraz 

prerokovať. Ak to schválite... Keď nie, tak pán primátor, ešte ho poprosíme, aby 1 

bod vyčkal. Faktická k tomuto? Pán poslanec Patoprstý. Nech sa páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem pán starosta. Ja by som potom poprosil presunúť aj ten bod 

Astronomická, keď tu je pán primátor, tak snáď 5 minút ho nezabije, aby si ešte... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Astronomická je ktorý bod? 

 

p. Patoprstý: Lebo vlastne kvôli tomu sme zaraďovali ten bod do rokovania, že príde pán 

primátor. Tak aby si to vypočul. Možno aby aj mohol reagovať, keď ho tu už máme. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: No a toto som sa bál, že nastávajú zmätky a budeme zasa presúvať 

body. Takže ... pán primátor ... takže ... dám hlasovať len o tomto jednom bode. Ak 

ho nepresunieme, tak potom pán primátor ešte bude musieť vyčkať tento 4. bod, 

ktorý sa týka Borodáčovej. Dovolíte mi takto hlasovať? Ale, vyjadrite sa vy, 

slobodne. Ja by som zasa ... ja by som nezahlasoval za posunutie bodov, lebo naozaj 
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sú zmätky. Keď sa ma pýtate na to... Áno.. viete... funkcia primátora si zaslúži určitú 

úctu. Keď sa ponáhľa, tak... ako, prejavme ju, ale prejavme to všetci. Takže 

pokračujeme bodom číslo 5. Ak si ho odhlasujeme, že s ním pokračuje. Pripravme sa 

na hlasovanie..., že teraz budeme rokovať bod číslo 5. Uvedie pán primátor... Ja 

uvediem a potom bude diskusia a hlasovanie a potom pokračujeme normálne, tak 

ako sme dostali schválený program. Dobre. Takže hlasujeme o tom, že teraz 

pokračujeme bodom číslo 5. Kto je za? 

 

Hlasovanie: 16 za, 2 proti, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval. 

 hlasovanie č. 10. 

           za:16 , proti: 2, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 

            návrh bol schválený 

 

 

Bod č. 4 

Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy - 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže poprosím, pokračujeme bodom číslo 5 - Stanovisko k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území hlavného mesta SR, výške úhrady za dočasné parkovanie 

motorových vozidiel,  spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. Ja v krátkosti 

uvediem materiál, potom poprosím pána primátora, potom sme sa dohodli s pánom 

zástupcom, ktorý chodil na rokovania a môžeme otvoriť diskusiu. Dámy a páni, 

predkladáme na schválenie - / ja som to mal aj poznačené... tu je to –/  alebo - teda 

predkladáme na prerokovanie Stanovisko mestskej časti k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o dočasnom parkovaní. 

Tým, že som 2. volebné obdobie starostom, bol som v minulom volebnom období 

poslancom hlavného mesta, hovorím, že my, čo sme služobne starší - ste tu aj viacerí 

medzi nami, poslanci, ktorí máte tú pamäť ohľadom parkovacej politiky, viete, že 

toto nie je prvé prerokovanie parkovacej politiky v mestskej časti a 1. diskusia 

v meste, v mestskej časti o zásadách parkovania. My sme prerokovali... my sme vám 

predložili na prerokovanie v komisiách stanovisko a výhrady mestskej časti k 

parkovacej politike. Tá ... tie výhrady sú... je ich 6. Jedna je stála, stabilná - už 

5. alebo 6. rok hovoríme, že táto parkovacia politika nerieši parkovanie na účelových 

komunikáciách, vnútroblokoch. A v diskusii -  a potvrdzujem stále to isté a nemením 

ten názor, že my neprinesieme Bratislavčanom okrem spoplatnenia parkovania 

takmer nič. Pretože vyberieme peniaze od domácich, vyberieme peniaze aj od 

cudzincov, ale nepribudnú nám zatiaľ žiadne parkovacie miesta. Preto návrh ... návrh 

uznesenia obsahuje znenie, že  - nesúhlasí mestská časť s touto parkovacou 

politikou, alebo s týmto návrhom všeobecne záväzného nariadenia - a tak isto aj 

prerokovávané komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti sa vo väčšej miere 

vyjadrili nesúhlasne. Komisia školstva, kultúry a športu, komisia finančná, 

podnikateľských činností a informatizácie, komisia sociálnych služieb zobrala na 

vedomie tento materiál, predložený materiál, ďalej bola... prerokované toto... toto 

všeobecne záväzné nariadenie aj komisie mandátovej, legislatívno-právnej a 

kontroly, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu nesúhlasiť s predloženým 
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materiálom, komisia územného plánovania, životného prostredia, dopravy k 

materiálu zaujala nesúhlasné stanovisko. Všetko z mojej strany. Na úvod, poprosím, 

ak pán... pán primátor a potom pán zástupca Gajdoš. Nech sa páči, pán primátor, ak, 

tak nech sa páči. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, 

páni poslanci, priatelia. Ďakujem vám veľmi pekne za túto možnosť s vami 

diskutovať o návrhu parkovacej politiky v Bratislave. Ide o veľmi dôležitý materiál. 

Dokonca niektorí poslanci v iných mestských častiach, kde som dnes bol, hovorili o 

politicky možná najdôležitejšom materiáli tohto volebného obdobia. Pretože 

parkovanie a - respektíve chaos pri parkovaní, chaos v  Bratislave, ktorý je , je 

dlhodobo najväčším problémom Bratislavčanov. A pri všetkých dotazoch, 

prieskumoch verejnej mienky, vychádza ako najväčší problém, ktorý ľudia pociťujú. 

Chaos v doprave, respektíve v parkovaní. A preto si myslím, že musíme k tomuto 

pristúpiť so všetkou vážnosťou a zodpovedne. Ten návrh, ktorý máte na stole, návrh 

VZN, ku ktorému prosíme vaše vyjadrenie, je výsledkom dlhomesačnej, možno už 

ročnej práce. Spolupráce mesta a mestských častí. Ja som už po svojom nástupe vo 

februári alebo v marci, zriadil pracovnú skupinu, kde sa stretávajú zástupcovia mesta 

a mestských častí, aktívne diskutujú o tom, ako tento problém posunúť ďalej, aby 

sme nedopadli ako naši predchodcovia, ktorí ho jednoducho nevyriešili, pretože sa 

zľakli. Za Ružinov chodil do komisie pán vicestarosta - a to... ten návrh, ktorý máte 

na stole, je výsledkom našej  spolupráce v tomto. Oproti predchádzajúcemu obdobiu 

sa líši v jednej zásadnej veci. Pretože vy, pamätníci, si pamätáte, že pán Ftáčnik trval 

na tom, že parkovaciu politiku bude kontrolovať mesto a realizovať mesto na 

všetkých komunikáciách, respektíve vlastnou – jednou, jedinou spoločnosti a nikto 

iný. Toto neprešlo. A my, v záujme priechodnosti a politickej dohody a konsenzu 

sme upustili od tejto požiadavky, ktorú sme považovali za extrémnu. A s mestskými 

časťami sme sa dohodli, že nie mesto bude všetko kontrolovať, ale mestské časti si 

budú parkovaciu politiku realizovať vlastnými silami. Či už vlastnou spoločnosťou, 

ktorú majú napr. Nové Mesto, alebo resp. mestskou firmou, „mestsko-častnou“ alebo 

nejakou vysúťaženou. Skrátka vlastnou. Aby sme odblokovali tú najväčšiu prekážku, 

ktorá bola. A tá sa odblokovala. Výsledok máte na stole. Okrem toho som spravil 

ešte ďalšiu technickú komisiu, ktorá má za úlohy urobiť ten clearing, tzn. to 

zúčtovanie informácie, prenos informácie, kde a ako autá budú stáť. Tam už tiež 

máme všetky... všetky mestské časti obsadené, takže nič nebráni tomu, aby sme to 

dopracovali ďalej. Čiže odstránili sme túto veľkú prekážku. Ďalšia vec, čo chcem 

povedať je - nie že čo parkovacia politika je, ale čo nie je. Pretože debata sa často 

zvrtne na to, že ideme ľuďom vyťahovať peniaze z vrecka, ideme iba spoplatňovať. 

Nuž vôbec to nie je pravda. A všetci, ktorí tomu trochu rozumejú, vedia, že to tak 

nie. Parkovacia politika je zavádzanie poriadku v meste. Zavádzanie pravidiel 

systému a poriadku na verejných priestranstvách. Pretože z toho sú ľudia frustrovaní. 

Nie vyťahovanie peňazí. Samozrejme, že niečo stojí... niečo to bude stáť, nejaký 

poplatok to je. Lenže ja predpokladám, že každý, kto žije v meste, vie, že auto je 

určitý náklad. Ja sám si platím, samozrejme, garáž a považujem to za úplne 

samozrejmé. Takže ľudia sú podľa mňa pripravení si zaplatiť za parkovanie, za 

predpokladu, že sa im uvoľnia parkovacie miesta. Samozrejme, že zmyslom 

parkovacej politiky tiež nie je dať ... alebo musíme povedať, že nie každý bude mať - 

pretože každý... keby mal každý parkovacie miesto, tak nemusíme robiť žiadnu 

parkovaciu politiku. Lenže nemá každý parkovacie miesto, pretože sa zneužívajú tie 

verejné priestranstvá. A preto ideme zaviesť tento systém, aby sa urobil poriadok. 
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Čiže to je zmyslom parkovacej politiky. Urobiť poriadok vo verejných 

priestranstvách. Zaviesť pravidlá, zvýhodniť Bratislavčanov a ne ... 

mimobratislavskí, nech sa páči, môžu prísť do mesta autami, ale budú si musieť 

priplatiť. Tak, ako to je všade inde. Pretože Bratislava je posledné miesto, posledné 

mesto na Slovensku, ktoré nemá parkovaciu politiku. A predpokladám, že aj 

posledné z hlavných krajín členských štátov Európskej únie. A takýto stav proste 

nemôžeme tolerovať. Samozrejme, že parkovanie ... za parkovanie, alebo pravidlá 

nie sú spásonosné sami o sebe. Je to iba jedno opatrenie z toho systému, ktoré 

musíme spraviť. Systémom musí byť podpora v železničnej preprave - preto veľmi 

intenzívne komunikujeme aj s ministerstvom dopravy, aby sme sa vrátili k projektu 

„Filiálka“ aby ľudia mohli chodiť na železnici do mesta. Súčasťou systému musia 

byť záchytné parkoviská, ktoré železnica už robí. Sú pripravené v Perneku, 

v Pezinku, v Senci a v ... na Košariskách. Súčasťou systému musia byť, samozrejme, 

aj terminály integrovanej osobnej prepravy. To znamená miesta, kde môžete zo 

železnice prestúpiť na MHD. Aj to už je. Devínska, Bory, Patrónka, Mladá garda, 

Trnávka, Ružinov, Vrakuňa. Niektoré už sú v procese územného rozhodnutia. 

Bohužiaľ, nie sme v tom luxuse, aby sme mohli čakať najprv na záchytné 

parkoviská, pretože sme v tom procese, respektíve probléme „vajcia a sliepka“, čo 

bude skôr. Podľa mňa by sme mali začať my, urobiť ten prvý krok. Schváliť zásady 

parkovacej politiky, pre Bratislavčanov, zvýhodniť Bratislavčanov a potom bude 

mať o to ešte lepší argument v rokovaní so železnicami a ďalšími, aby aj oni dohnali 

mesto a urobili tú svoju časť parkovacieho systému. Ak sa ma pýtate, že či mám 

odpoveď, alebo či vieme vyriešiť všetky problémy, alebo všetky otázky, ktoré  s tým 

súvisia, ktoré mám ja, ktoré máte vy, ktoré majú občania, nuž úprimne vám hovorím, 

že nevieme. - Nevieme vyriešiť všetky otázky. A na začiatku ani ich nebudeme 

vedieť, kým to neotvoríme. - Pretože kým sa nepustíme do roboty, tak proste sa 

nebudú ...sa tie veci riešiť. Lebo veci sa dajú riešiť iba keď sa veci hýbu. Keď sme 

strnulí  a nehýbeme sa, tak proste sa nič neurobí. Čiže aj tie otázky, ktoré vy máte, 

ktoré som odpovedal v Starom meste v iných mestských častiach, tak tie sa dajú 

riešiť, budú riešiteľné, ale až ten proces spustíme. A ja vás prosím, aby sme urobili 

ten krok... ten prvý krok a spustili ten proces. Schválili VZN a otvorili cestu riešeniu 

aj tých ďalších problémov. Ja viem, že každá mestská časť má svoje osobitné 

problémy. Aj ako Ružinovčan veľmi dobre viem, že tu máme problémy 

s vnútroblokmi, s tými komunikáciami. - Nuž, ale pýtam sa - ako dlho vieme o tomto 

probléme? -  A koľko riešení je na stole? Kto navrhol kedy aké riešenie? Ja viem, že 

iba nejaký problém je. Ale riešenie od mestskej časti som ešte nevidel - návrh. A ja 

som pripravený o akomkoľvek riešení rozprávať, pretože viem, že sú na to riešenia. 

Na ten problém - či právne, technické alebo iné. Len ich musí dať niekto na stôl. A 

očakávam od mestskej časti, že v rámci diskusie a zavádzanie parkovania vyriešime 

aj tento problém. Lebo to je technická vec, ktorú musíme vyriešiť, keď to chceme. 

Tak isto ako Karlovka, má podobný problém. Ale oni navrhujú. Tak čakám, že aj 

Ružinov navrhne. A my to spoločne vyriešime. To vám garantujem. Chcem vám 

povedať, že bol som dnes v Starom meste, kde bola podobná diskusia. A po tej 

diskusii poslanci návrh VZN schválili. Staré Mesto ide s nami. Chcem vám povedať, 

že podobná diskusia prebehla v Novom meste. A Nové mesto návrh parkovacej 

politiky schválilo. O Jarovciach hovoriť nebudem. Tí sú trochu ďalej. - Ale Nové 

mesto, Staré mesto, dvaja bezprostrední susedia nášho Ružinova už majú schválené 

parkovacie zásady. Tzn. že, ak my nepôjdeme, tak viete, čo nám hrozí tu? Alebo čo 

hrozí  Ružinovu? Všetko sa preleje sem. A potom nás odtiaľto vyženú. Pretože ľudia 

nás nevolia, priatelia, za to, čo sme neurobili, ale za to, čo sme urobili. A sú tu nejaké 
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nepríjemné veci. Len treba to vysvetliť, a veci urobiť. Za to nás budú ľudia voliť. 

Keď sa budeme báť a vyhovárať sa stále na niekoho, tak nás nezvolí nikto. A za to 

nám nepoďakuje nikto. Čiže opäť ... alebo... téma bola parkovacie domy. K tomu 

tiež povedať.... Samozrejme, aj to je súčasťou - parkovacie domy ... parkovacích 

domov. Ale žiadny parkovací dom nám nepomôže, pokiaľ je parkovanie na chodníku 

zadarmo. Proste nikto nám do toho parkovacieho domu nevojde. Čiže my musíme 

vyriešiť tie chodníky, verejné priestranstvá, kapacitu. Vôľu na to máme. Len prosím 

vás, aby ste, ako 2. najväčšia mestská časť sa pridali k tomuto, pretože zmysel to má 

vtedy, keď sa pridajú tie najväčšie mestské časti. A to je Staré mesto, Nové mesto, 

Ružinov, Petržalka za Dunajom  - je ďalší prípad. Takže priatelia, z mojej strany 

takto začiatočne všetko. Neviem, ak je tu pani magistra Ryšavá, riaditeľka sekcie 

dopravy, ktorá vám určite bude vedieť vysvetliť tie technické veci. Hovorím, že 

systém je decentralizovaný. Hodiny, zóny, peniaze, všetko je v kompetencii mestskej 

časti. Vy o tom budete rozhodovať, kde budú aké zóny. Vy budete rozhodovať 

o tom, koľko to bude stáť. Kde bude, kedy rezidentské parkovanie, kde bude nočné 

parkovanie. To je všetko vo vašich rukách. Len prosím, urobme ten prvý krok. Aj pri 

všetkej nedostatočnosti tohto. Lebo opakujem, ľudia nás budú voliť za to, čo sme 

urobili a nie čoho sme sa zľakli. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem pán primátor. Otváram diskusiu. Pán poslanec Sloboda. 

Nech sa páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Priznám, neviem, ktorý zástupca starostu bol zmienený. Ja 

som chodil na tie stretnutia za posledné 4 roky, od roku 2010 do roku 2014, s tým, že 

v podstate tá parkovacia politika hlavne zastáva na tom nevyriešenom probléme, 

ktorý ... ktorý sa týkal práve Ružinova. Preto ma zaujímajú v podstate odpovede len 

na 2 základné otázky. Ak boli vyriešené, tak tým pádom super - lebo naozaj môžeme 

spraviť poriadok v parkovaní. A to prvé.... ešte dobre, že je tu aj pani Ryšavá, tak 

dúfam, že tú odpoveď dostaneme. Prvá je - akým spôsobom ste vyriešili parkovanie 

na účelových komunikáciách? Pretože účelové komunikácie v našej mestskej časti 

tvoria taký veľký rozsah parkovacích miest, že v okamihu, keby sme sa zbavili 

všetkých áutt, čo tu v podstate nemusia parkovať, tak stále, bohužiaľ, sa môžu 

presťahovať tieto autá parkovať na účelové komunikácie. Že či ich môžeme 

spoplatniť, že ich to tam zakážeme. Lebo to v podstate, pred všetkými domami to 

máme ako účelové komunikácie. To je prvá otázka. A 2. otázka - Zmenilo sa niečo 

na tom, že aj tu pomyselnú čiaru modrú, o ktorej sa diskutovalo, môžeme dať všetko 

len na časť komunikácie, na ktorej sa môže vyznačiť klasické parkovacie miesto? 

Akurát ho tam nevyznačíme,  samozrejme, lebo je to jednoduchšie s tou čiarou. 

A tzn. že napr. máme 2 oblasti - uvediem ich ako príklad - dúfam, že mi na to 

odpoviete. Na Budovateľskej, v okamihu, keby sme takto vyznačili všetky 

parkovacie miesta, môžeme parkovať iba - respektíve by sme mohli v týchto zónach 

parkovať iba na vyznačených parkovacích miestach. Zo 150 parkovacích miest nám 

ostane tak sotva 20. Že čo s tým? To isté platí aj tu, na Ostredkoch . Napr. Jadrová 

a Rovníková. Tak isto tam je vjazd do celého toho vnútrobloku len po jednej ceste. 

Ľudia parkujú na ľavej, na pravej strane, samozrejme, zaberajú aj chodník, zaoberajú 

aj okraje v zákrutách a pod. Len v okamihu, keď začneme riešiť tú parkovaciu 

politiku takým spôsobom, ako je to zatiaľ navrhnuté, tak by znamenalo, že tak isto 

nejakých 70 % áut tam vlastne reálne parkovať nebude. Súhlasím, ok. Ale kam ich 

vlastne ... čo navrhujete? Toto je ten spôsob, akým my vlastne to umožníme, vlastne 

lepšie fungovanie v mestskej časti?. Správne tu bolo poznamenané  - občania nás 
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nevolia za to, čo sme neurobili, ale za to, čo sme urobili. Ale - za to, čo sme urobili 

správne. Tak dúfam, že teda dostaneme na túto správnu odpoveď. A je toto vyriešené 

pre Ružinov. Lebo toto boli 2 základné požiadavky, ktoré jednoducho boli 

problematické v tej parkovacej politike. A mali sa riešiť priamo v zákone, nie našimi 

VZN-kami. A posledná poznámka, dúfam, že v rámci parkovacej politiky to bude 

znamenať, že Bratislavčan, v rámci Bratislavy, možno si zaplatí ten svoj symbolický 

poplatok, ale nie že dôjdeme do inej mestskej časti a budeme tam tak isto platiť, ako 

keby sme boli  mimobratislavskí? Asi prvé 2 otázky -  ma samozrejme zaujíma 

odpoveď. Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Môžem odpovedať? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Samozrejme, teda Bratislavčania nebudú platiť 

ako mimobratislavskí. To bola moja 1. podmienka. Pretože ja som primátor všetkých 

Bratislavčanov. Takže budú mať – minimálne - zľavy vo vedľajších mestských 

častiach. Ale je to zase v rukách tej mestskej časti. Čo sa týka tých parkovacích zón, 

opäť je to právomoc mestskej časti, pán poslanec. Vy budete určovať, kde budú 

ľudia stáť a kde nebudú stáť. My vám tú kompetenciu dáme. Len to bude vaša vec. A 

vy sa pýtate, ako mesto vyriešilo problém Ružinova? Nuž ja sa pýtam - a čo Ružinov 

navrhol? Ako chce Ružinov sám vyriešiť ten problém? Lebo ja som zatiaľ návrh 

riešenia Ružinova nepočul. Neviem, pretože tie úžitkové komunikácie sú na území 

Ružinova, ak má mesto riešiť všetky, tak ich potom budeme riešiť všetky. Ale 

všetkých ich odzveríme a bude ich riešiť mesto. Zatiaľ ich má Ružinov. A ja čakám 

na návrh riešenia Ružinova, ktorý som zatiaľ nedostal. Som pripravený ho riešiť. 

Myslím si, že existujú na to riešenia. Len čakám na iniciatívu toho, kto je za to 

zodpovedný. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickými... ale ešte predtým mi nedá... mi nedá takú poznámku, 

možnože dosť štipľavú, pán primátor. Zabúdaš, že si bol poslancom hlavného mesta, 

v minulom volebnom období. A tvoj predchodca urobil modrú čiaru. To je – ako - 

jednoducho povedané, to bol taký maličký krôčik. Ale už vtedy sme debatovali, že 

primátor bude riešiť tieto účelové komunikácie. Lebo - to má chodiť starosta každej 

mestskej časti, alebo aspoň týchto dvoch mestských častí na ministerstvo, alebo... 

alebo na vládu? Veď my sme sa zúčastňovali rokovania u primátora Ftáčnika a 

pomaličky sme riešili. Šak z tých pripomienok, ktoré zaslala mestská časť v 

minulom volebnom období, sú viaceré vyriešené. Ale toto, čo hovorí pán poslanec 

Sloboda, ja si myslím, že - nepohadzujme si to ako zemiak, že čo urobila mestská 

časť. No mestská časť odpovedala na... na návrh VZN-ka s pripomienkami, ktoré 

treba riešiť. Ale ak si myslíš, že je schodná cesta, že pôjdem na ministerstvo, tak sa 

tam vyberiem a budem rokovať za mestskú časť. Ale čo povie zástupca štátu, alebo 

zástupca vlády? Ako... to tá Bratislava nie je normálna, sem bude chodiť 17 starostov 

Veď má jedného primátora? 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: To rád počujem, že má jedného primátora. Ale 

myslím si, že netreba to riešiť rokovaním so štátom. Podľa mňa... pokiaľ som tomu 

rozumel správne, sú aj iné možné technické, právnické spôsoby, ktoré sa... ako sa to.. 

tento spôsob dá vyriešiť. Priznám sa, že ja neviem, čo ste si dohodli s pánom 

Ftáčnikom. Ja sa volám Nesrovnal nie Ftáčnik. Akurát viem, že výsledok práce s 
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pánom Ftáčnikom bola nula. Nula. A to si myslím, že by sme spoločne mali trochu 

posunúť ďalej. A preto sa na vás aj obraciam s prosbou, v mene celej Bratislavy, aby 

sme urobili ten 1. krok. Otvorili to a začali veci riešiť. Začať riešiť úžitkové 

komunikácie, ďalšie problémy, ktoré máme všetci. V každej mestskej časti sú 

nejaké. Len keď to neotvoríme, tak ani nebudeme mať možnosť ich riešiť. Tak preto 

hovorím, prosím, poďme do toho. 

 

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

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja vás vítam tiež, pán primátor. Ja som osobne rád, že ste 

prišli. A dúfam že budete chodiť aj na stretnutia s občanmi. A pozývam vás 3. 5. ... 

aj 3. 5. Pán starosta bude aj 11. 5. na Ostredkoch. Mne v tom všetkom vadí jedna 

vec. Ten taký rýchly a zbesilý prístup. „Rýchlo a zbesilo“ .. ten film  - to, takto by 

som charakterizoval pozíciu predkladania materiálov. Veď my nikto z nás sa im 

nebránime. My chceme s vami spolupracovať, ale musíme mať čas na to, aby sme si 

ich preštudovali, vyjadrili sa. Poviem vám 2 veci. Záchytné parkovacie domy na 

Ostredkoch, tam sú naplánované v územnom pláne. Občania Ostredkoch s tým 

nesúhlasia. 1. moment. 2. moment - výstavba náhradných nájomných bytov na 

Astronomickej. Zase ďalší problém, ktorý ste vlastne s nami nekomunikovali. Čiže 

táto parkovacia politika je len ďalší tretí bod, ktorý nám je takto hodený - narýchlo a 

povedané, že „vy budete zodpovední, ak to nepríjmeme“. My sme zodpovední, ale 

chceme na to čas. A vyjasniť si tu doma pozíciu. A nie že nám hodíte koncepčný 

materiál, takpovediac na stôl a potom nevieme čo. Veď nehovorili ste o pozícii 

Petržalky. Nové mesto nám... neviem, je náš sused, ale nemá takú históriu 

parkovacej politiky ako Petržalka. Petržalka je nám omnoho bližšia, pretože tam sú 

zavedené nejaké pravidlá hry. A tam je... aj keď si zoberiete rozpoloženie domov, 

bytov atď. je obmedzené. Kdežto my sme s Petržalkou veľmi, veľmi podobní. A 

pokiaľ ja mám informácie, tak som sa bavil aj s poslancom Vetrákom, tak on hovoril 

- vy viete, ako bola ako dopadla parkovacia politika v Petržalke. Oni tieto veci chcú 

diskutovať. A môžem vás ubezpečiť, že my sa teraz stretáme a vytvárame takú 

iniciatívu. Čiže to, čo ste hovorili, navrhnite vám... navrhnite nám - navrhneme vám, 

ale prosím buďte aj vy trpezlivý. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďalšou faktickou pán poslanec ... pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No, mňa to mrzí, že pán primátor nedostal tie naše pripomienky. 

Neviem teda, ako súčasný zástupca starostu rokuje. Tak dúfam, že nejaký návrh, 

samozrejme, z Ružinova zaznel. Dúfam, že si ho tu aj vypočujeme, že aký návrh na 

to bol. Pretože keď som ja chodil na tie rokovania, tak ten návrh tam samozrejme 

bol. Mňa len mrzí, že ten paškvil, ktorý - oproti tomu, čo sa vytvoril z toho 

pôvodného návrhu, keď tam bol ešte expert OSN na dopravu, tak jednoducho z toho 

bol rozumný návrh pre celú Bratislavu a pre všetkých Bratislavčanov. Jednoduchý, 

jednoducho kontrolovateľný. A toto je úplne niečo iné. Samozrejme. A nemyslím si, 

že výsledkom je nula. Pretože asi 80 % z toho materiálu, ktorý tu predkladáte, je 

vlastne výsledkom toho materiálu, ktorý bol prekladaný za Ftáčnika. Takže ten 

rozdiel tam nie je taký veľký, aby sa dalo povedať, že je to nula. Mimochodom, 

nemáme úžitkové komunikácie , hej? - A keď si... chce... ako, neviem si predstaviť... 

ako si chcete zveriť - odzveriť  - na nich, aj tak, spoplatňovať nemôžete nič, protože 

to nie sú miestne komunikácie. A ten môj návrh, keďže vidím, že naozaj asi nejakým 

spôsobom tie návrhy... však úradníci ostali tí istí, dúfam... možno, neviem - tak 
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jednoducho mohli si ich medzi sebou posunúť. Ak nie, to je aj tak návrh, ktorý sa 

týka zmeny zákona. Takže ja ho veľmi rád predložím priamo do parlamentu. A tam 

to priamo zmeníme. To, aby sa zjednodušili tie pravidlá hry pre Bratislavu. A 

nemusíme sa tu rozčuľovať nad tým, že čo bude pre mesto, čo bude pre mestskú 

časť. Jednoducho, pravidlá hry môžu kľudne byť. Takže vôbec tomu nerozumiem. 

Dobre. Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. Ak dovolíte, výsledok je nula. 

Pretože nič neplatí. Môžem ja teraz reagovať na to. Výsledok je nula, pretože nič 

neplatí. Neplatia žiadne pravidlá. Neviem, čo sa tam dohodlo, nedohodlo, výsledok 

je nula. Lebo neplatia žiadne pravidlá. Ľudia sú frustrovaní. Pán poslanec Jusko, 

prepáčte, ale absolútne nesúhlasím s tým, že my vám tu niečo hádžeme na stôl. Ako - 

keby ste ma počúvali, by ste vedeli, že od marca minulého roku o tom rokujeme. A 

do komisie... do každej komisie chodil zástupca Ružinova. Čiže o všetkom, čo my sa 

tu rozprávame, bol Ružinov informovaný. Ako sa to distribuovalo, to ja už neviem. 

Prepáčte už nebudem do toho komunikovať, ale o všetkom bol Ružinov 

informovaný. Na každej - to bola minimálne mesačná báza - okrem toho som o tom 

rozprával na mestskej rade, kde je pán starosta, okrem toho – o parkovacej politike 

sa rozprávame na rade miestnych ... na regionálnom združení starostov ZMOS-u. 

Čiže niekoľkokrát do mesiaca informácie išli. Takže to absolútne odmietam takéto 

niečo, že niečo na poslednú chvíľu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som väčšinu z tých slov, čo povedal pán primátor, plne 

podporil. Hlavne v tom, že jednoducho my musíme urobiť parkovaciu politiku. 

Nemáme inú šancu. Musíme urobiť spoločne. A nemôžeme to hádzať jeden na 

druhého... pretože, to jednoducho nejde. Mestská časť je časťou mesta a mesto je 

jednoducho partnerom mestskej časti. A vieme o tomto probléme. Je to hlavne teda o 

tej účelovej komunikácii, ako takej. A bol by som rád, keby sme začali na túto tému 

naozaj konkrétne veci riešiť. Pretože toto nemá zmysel. Ja som poprosil pána 

starostu, aby ma teda nominoval spolu s pánom zástupcom do pracovnej skupiny. 

My máme k tomu stretnutie, vlastne pozajtra s pánom zástupcom a rád by som aj na 

základe toho, čo povedal Vlado Sloboda, veľmi rýchlo by sme... by som chcel nájsť 

nejaké riešenie, ktoré by sa... ktoré by tento problém naozaj už doriešilo. S tým, že 

ak je treba legislatívna zmena, tak poprosíme pána poslanca. Ak nie je legislatívna 

zmena, ak na to stačí vyhláška, tak to riešme cez Ministerstvo dopravy. Ale mal zase 

pán starosta pravdu, že partnerom ministra, Ministerstva dopravy, je mesto nie 

mestská časť. Čiže musí to byť určite v súčinnosti s mestom. A poďme do toho 

takýmto spôsobom. Pretože to, čo sa deje v Bratislave je naozaj strašné. Ja mám 

výhrady pravdupovediac k tomu VZN-ku, aj k tomu ... celej parkovacej politike, ale 

to sú veci, ktoré sa dajú riešiť diskusiou, nejakým spôsobom. Bratislavčania si budú 

musieť uvedomiť, že jednoducho skončila doba toho, že všade sa dá parkovať. 

Nebude sa môcť parkovať. Nebude sa im to páčiť, ale myslím si, že sa nikomu 

nepáči ani to, ako to dneska vyzerá. Som veľmi rád, že mesto podporuje to, čo 

vlastne pripravilo Ministerstvo dopravy, kde som vlastne jeden zo spoluautorov, čo 

sa toho týka záchytných parkovísk alebo terminálovo-integrovanej osobnej prepravy, 

politiky, čo sa týka verejnej osobnej prepravy. Ale pokiaľ nebude vyriešená 

parkovacia politika, tak všetky tieto opatrenia sa vlastne minú účinkom. Pretože 

jednoducho nebude ... ten tlak tam nebude na to. Ešte raz chcem poprosiť, ešte ...k 
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tomu VZN-ku. Chcem požiadať pána primátora, aby si uvedomoval - ja viem, že pre 

neho je to politická vec, ktorú treba odsúhlasiť, treba si odfajknúť, ale keby mestská 

časť prijala to VZN-ko tak, ako je dneska navrhnuté, bez toho, že by sme si vyriešili 

tento problém, tak my si vytvoríme ďalšie problémy, ktoré jednoducho nám už nikto 

nepomôže. To – ako - darmo si budeme hovoriť, že mesto...  mestská časť. 

Jednoducho by sme do toho padli rovnými nohami. A povedzme si pravdu, keď to 

nezvládne Ružinov, tak to nezvládne ani mesto. To by sa zase prelievalo hore dole. 

Čiže skúsme si ešte dať čas, naozaj, na to, aby sme dopracovali to, čo mestskú časť 

trápi. Bol by som normálne rád, keby mesto začalo na to počúvať a aktívne 

spolupracovalo. A skúsme doriešiť naozaj to VZN-ko takým spôsobom, aby to bolo 

aj pre Ružinov prijateľné. Zatiaľ, je mi ľúto , ja to nemôžem podporiť, pretože naozaj 

nám to spôsobí viacej problémov, ako by sme z toho získali. Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Môžem faktickou na to? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. Len aby sme sa neplietli. Toto 

nie je VZN-ko Ružinova. Toto je rámec, ktorým od ... alebo krok, ktorým otvoríme 

cestu, aby na úrovni mesta sme doriešili všetky problémy. My sa stretávame 

pravidelne, niekoľkokrát mesačne, ale Ružinov, vy si príjmete iný text, ktorý ešte.. 

ešte sa bude formulovať, ktorý sa ešte pripraví. Len aby... nebojte sa, že toto, keď sa 

schváli, tak sa vám to tu ocitne na stoloch a toto budete musieť schváliť. To nie je 

pravda. 

 

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

 

p. Hrapko: Nemáte pravdu. A to z jednoduchého dôvodu. VZN-ko je v podstate rámcový 

predpis, ktorý vlastne aj určuje potom, akým spôsobom sa budú vytvárať VZN-ka 

mestských častiach. A určuje určité pravidlá hry. A pokiaľ v tom hlavnom VZN-ku 

nie je spracované to, čo mestská časť potrebuje, tak mestská časť s tým už nič moc 

neurobí. Čiže - ako je to ľahké povedať, ale poprosím, naozaj skúsme sa venovať 

tomu takýmto spôsobom, že chceme to vyriešiť a nie hádzať jeden na druhého. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja sa stotožňujem s tým, čo povedal Peťo 

Hrapko, v princípe. Ja som pôsobil v inej mestskej časti ako cestný správny orgán. 

Čiže trošku som do toho videl. Aj som sa za primátora Ftáčnika zúčastňoval na 

niektorých tých stretnutiach. Bol som aj v komisii na určovanie dopravného 

značenia, ako člen, 5 rokov takmer. Čiže, ako povedal pán primátor, poďme do toho. 

Určite áno, musíme ísť do toho - aj ako Ružinov, aj ako mesto. Ale mne sa nepáči, že 

pán primátor tu sa snaží hádzať na Ružinov, že Ružinov nič neurobil. Pretože ja 

viem, že ... z môjho pôsobenia v inej mestskej časti, aj na meste, takže jeden z 

veľkých problémov, možno marginálny problém je taký, že nie sú zaradené siete do 

miestnych komunikácií. Ako to chce mesto riešiť? Lebo vy sa bavíte o tom, že... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Miestne komunikácie nie sú zaradené do siete... 
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p. Patoprstý: ...do siete miestnych komunikácií. 

 

p. Pekár, starosta MČ: ...Účelové, tak... 

 

p. Patoprstý: No nie... jeden problém, je to že účelové komunikácie nie sú zaradené. A 

ďalší problém je to, že nie sú vysporiadané komunikácie. Na Dlhých Dieloch, napr. 

je to takmer 89 - 90% všetkých ciest, ktoré vôbec nie sú zaradené, nie sú 

vysporiadané. Nikto proste v minulosti nezaradil, nejako to sfušovali, keď stavali 

sídliská. To isté v Ružinove, to isté v Petržalke. A toto je priorita. Teraz my 

príjmeme nejaký rámec a potom následne mesto, čo bude zatrieďovať tieto 

komunikácie... alebo príjmeme iba rámec na tie komunikácie, ktoré sú zatriedené a 

ďalej sa nebude diať nič. To isté sídliská. To isté , presne ako hovoril pán poslanec 

Sloboda, tie chodníky okolo, na chodníkoch sa zrazu zakáže parkovanie, tak kde tu 

ľudia budú parkovať. Tak isto vyhradené parkovacie miesta. Je niekoľko 1000 

parkovacích miest vyhradených po Bratislave. To je niekoľko tisíc vodorovných 

dopravných značiek. Ako tie parkovacie miesta zmiznú... ako sa mestské časti... 

uzrejmia v tom - že od 31. 12. 2016, prestanú predlžovať parkovacie miesta? Alebo 

ako to bude? 1 000 000 parkovacích miest je takých, ktoré majú súkromné 

spoločnosti okolíkované. Že  - my sa pozrime ako Prima park  - to má.. Má to 

súkromník, má tam svoje mechanické zábrany. Je toto VZN ešte tak, aby súkromníci 

odstránili svoje mechanické zábrany? Čo sa s tým bude diať? My zoberieme 

Bratislavčanom verejný priestor, ktorý budú mať platený a súkromníci si o 100 % 

zvýšia svoje marže a budú na tom zarábať ešte viac? A vlastne sa nič nevyrieši. Čiže 

toto sú otázky, ktoré si poďme najprv zodpovedať globálne. A potom môžeme 

prijímať nejaký rámec. Lebo ak teraz príjmeme rámec, tieto otázky nebudú 

zodpovedané, tak zase sa nám to vráti ako bumerang a budeme to upravovať. Ľudia 

budú nespokojní, nič sa nezmení, akurát bude každý platiť bez ohľadu na to, že či 

dostane parkovacie miesto alebo nie. Tak isto, ako ste povedali, že vo vedľajšej 

mestskej časti budú nejaké zľavy. Čiže - príjme sa rámec, príjme sa parkovacia 

politika - ja pred svojím domom budem platiť ako rezident nejakú čiastku X ročne a 

nemám istotu, že zaparkujem. Pôjdem do inej mestskej časti, do práce, kde opäť ako 

nerezident, ale Bratislavčan síce dostanem zľavu, ale aj tak nemám istotu, že 

zaparkujem. Čiže, čo budem robiť budem? Chodiť MHD, ktorá bude preplnená 

a nefunkčná. Asi áno. Tak potom, sa vykašlime na parkovaciu politiku a poďme 

riešiť mestskú hromadnú dopravu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Prihlásil sa pán kontrolór a potom pokračujeme. 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ďakujem. Jeden z predrečníkov hovoril, že situácia v tom 

parkovaní, alebo v súvislosti s tým parkovaním je strašná. Ja sa obávam, že strašná 

ešte len bude. Zaviedli sme poplatky pred niekoľkými nemocnicami, jedno euro 

denne. Videli ste, čo sa dialo. Obávam sa, že ľudia vôbec nie sú pripravení na to, aby 

platili za parkovanie, tak ako sa nám to snažíš, pán primátor, prezentovať. A navyše 

ľudia budú platiť za niečo, čo doteraz pokladali za svoju... proste výsostno... 

výsostné právo. Ale táto parkovacia politika spôsobí to, že tu zo dňa na deň zmiznú 

10 000-ce parkovacích miest. Tie autá sa nebudú znášať vo vzduchu. Ak si myslíme, 

že to vykompenzuje to, že nerezidenti nebudú chodiť do Bratislavy, tak to sa veľmi 

mýlime. Oni sem nechodia na výlety. Oni sem chodia, pretože musia. Pred X rokmi 

sa prijala, neviem pod čím vplyvom, nejaká koncepcia parkovacej politiky. A nie 

sme schopní od nej proste upustiť a urobiť niečo normálne. Prečo to neurobíme 
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jednoducho, že by sme spoplatnili vstup do mesta, na hraniciach mesta?  Nemuseli 

by sme maľovať, nemuseli by sme ... Veď len vynucovanie tých predpisov bude stáť 

také obrovské peniaze, že to dneska nikto nevie povedať. Napr. ja som za celé tie 

roky - a žiadal som to už aj v predchádzajúcom volebnom období, nevideli jeden 

relevantný papier, ktorý by hovoril o tom, koľko - aspoň odhad, seriózny, budú stáť 

zriaďovacie náklady na túto parkovaciu politiku. A koľko bude stať fungovanie 

tejto... tohto systému. Ja som nepočul za celé tie roky ani približný počet. Ja sa totiž 

obávam, že to bude tak, ako s diaľničným mýtom, že nakoniec na tom budeme všetci 

prerábať. Zhruba  - v Paríži sa pohybuje suma ...počet - 1 človek na 1000 

parkovacích miest, ktorý vynucuje dodržiavanie tej parkovacej politiky, krát 3 

pracovné smeny denne. Tak si spočítajte o akom množstve ľudí tu hovoríme, ak 

chceme ten zákon efektívne vymáhať. Nebolo by jednoduchšie zriadiť na vstupe do 

mesta elektronické brány? A problém medzi jednotlivými obvodmi alebo miestnymi 

časťami by vlastne neexistoval. Ja si myslím, že sa treba vrátiť úplne k samému 

počiatku tej koncepcie parkovacej politiky. Ja viem, že mnoho vplyvných ľudí je za 

tých desiatky rokov stotožnených s touto politikou, ale obávam sa, že tadiaľto cesta 

nevedie. A politické dôsledky uplatnenia tejto parkovacej politiky budú strašné. 

Obávam sa, že ľudia to neznesú. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktická, pán primátor. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. Najhoršie je nerobiť nič - 

respektíve najjednoduchšie je nerobiť nič. To je najjednoduchšie, hej lebo nemusíme 

rozhodovať, žiadne problémy riešiť. Proste neurobíme nič. Ale politické dôsledky 

ničnerobenia sú ďaleko horšie, ako politické dôsledky, že sa o niečo snažíme. Opäť, 

toto není o peniazoch. Toto je o robení verejného poriadku. Toto nie je o garantovaní 

nikomu parkovacieho miesta. To je o poriadku vo verejnom priestranstve. Som si 

istý, že parkovacie miesta budú, pretože tí, ktorí tam nemajú byť, tak tam už 

jednoducho stáť nebudú. A budú musieť prísť do mesta nejako inak. A hovorím vám, 

že toto rozhodnutie, či chceme niečo riešiť, alebo strčíme hlavu do piesku a povieme 

- bojíme sa, neurobíme to. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, podľa mňa sa mýlite. ...Ja si nemyslím, že 

sa mýlite, podľa mňa účelovo zavádzate. Ja si o vás myslím, že ste dosť inteligentný 

človek, inak by ste nebol v politike a nie na tomto mieste. A keď si dovolíte tvrdiť, 

že tuná idete niečo týmto riešiť, iné, než zvýšenie príjmu mestského rozpočtu, niečo 

iné, tak klamete. Pozrite sa, veľmi jednoduchý algoritmus. Hovoríte, že je problém - 

ten problém ste dokonca pomenoval, že to je chaos v doprave, respektíve statickej 

doprave. Áno ľudia, ak tomu dobre rozumiem, stoja tam, kde by nemali, v zmysle 

zákona, tzn. na trávnikoch, na nespevnených plochách - parkujú na chodníkoch, 

takže zaberajú viac miesta, než je adekvátne, čiže nezostáva tam potrebný meter 

a pol. Ja sa pýtam, prečo tak robia? Lebo sú zlí? Lebo sú drzí? Lebo sú arogantní? Ja 

si myslím, pretože môžu. Určite. Ale oni nemajú kam inde ísť. Čiže problematika je 

kapacita. Výrazne poddimenzovaná kapacita. Viete, kedy sa stavalo Staré mesto 

pozvoľna. Keby sa stavali, v dobe socializmu tieto tu sídliska. Nikto nepočítal s tým, 

že bude toľko áut v Bratislave. To je jedno, či sú rezidenti alebo nerezidenti. Ja som 

aj predsedom spoločenstva vlastníkov na Astrovej. Máme 130 vlastníkov bytov. 

Dajme tomu, že také domy sú tam 4. Je to zhruba potrebná kapacita 500 miest. 
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Pretože dneska každé... každý byt plus-mínus jedno auto má. Ako nám spoplatnenie 

zabezpečí navýšenie kapacity? Ja sa vás preto pýtam, aký očakávate mechanizmus 

účinku? Lebo to nikde pri tom VZN-ku nie je popísané. Akonáhle dávam nejaké 

VZN, musím si premietnuť, čo spôsobí, Áno, ak sa bude dôsledne dodržiavať, 

kontrolovať, vynucovať -  tak isto by sa teraz mohlo vynucovať, že by autá 

neparkovali na tých chodníkoch. Lebo dnes v noci 80 % áut neparkuje v súlade so 

zákonom. Chvalabohu mestská polícia to toleruje. Lebo v opačnom prípade, kam by 

sme tie autá dali? Problémom Bratislavy je to, že je nedostatočná kapacita 

parkovacích miest. A toto nám spoplatnenie rozhodne nespraví. Spoplatnenie má za 

cieľ vlastne, alebo potom, následne, kontra vynucovanie toho, aby sme vyhnali tie 

autá z miest, kde nemajú, čo robiť. Ale ja sa pýtam, kam majú ísť? Preto ja som za 

parkovaciu politiku, samozrejme, aj za spoplatnenie. A tie autá tam nemajú, čo robiť. 

To máte absolútnu pravdu. Ale ukážme, im kam majú ísť? Čiže možno by bolo, za 

to... tak jak hovoril tuná pán starosta, ísť možno z tej druhej strany. Najprv 

vybudujme ... zvýšme parkovaciu kapacitu, potom môžeme niečo spoplatňovať. 

Lebo v opačnom prípade je to skutočne je len a len o peniazoch. Lebo tým ľuďom, 

ktorí...  ktorí už teraz sú frustrovaní, že nemajú, kde poriadne parkovať to ešte 

zhoršíme. Presne tak, jak to hovoril vlastne každý môj predrečník. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán primátor. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Vy staviate vedľa 

seba nesúmerné kapacity. Keby ste ma počúvali, viete, že zmyslom parkovacej 

politiky nie je regulovať, respektíve vybrať peniaze ...a -  regulačný..  ten má 

regulačnú funkciu. A zmyslom tej regulačnej funkcie nie je navyšovať počet 

parkovacích miest. Lebo keby sme mali dostatok parkovacích miest, tak nemusím 

robiť parkovaciu politiku. Tak sa na to môžeme vykašľať. Ale my nemáme dostatok. 

Takže musíme zaviesť reguláciu. Áno, áut je veľa, je priveľa áut ... Ale predstavte si, 

že každé európske mesto má takýto problém. A je tam ešte veľa áut. A predstavte si, 

že v tých mestách funguje parkovacia politika a ľudia tam žijú. A sú dokonca 

spokojní. A dokonca sú spokojnejší ako v Bratislave. Prečo sú v Kodani ďaleko 

spokojnejší ľudia ako v Bratislave? A máte celé centrum bez áut. Keby platila vaša 

logika, tak to je najhoršie mesto na svete, lebo tí ľudia tam nemajú kde zaparkovať. 

No nemajú. Autá dávajú preč. A niektorí si budú musieť...  niektorí z nás-  aj ja mám 

...ja budem mať ten problém, si budeme musieť nájsť iný, alternatívny, spôsob 

prepravy. A preto sa kupujú nové trolejbusy, preto sa kupujú nové autobusy, preto 

chceme rozšíriť železnicu. Ale - to nie je tak, že čo s tými autami. Len.. my 

nezastupujeme vodičov iba. My zastupujeme ...a robíme poriadok do celého mesta. 

 

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

 

p. Ferák: Máte absolútnu pravdu, čo sa týka Kodane. Žije mi tam rodina. Často tam 

chodím. Takže viem, že tam problémy, dokonca s parkovaním sú. Parkuje aj o 5 ulíc 

ďalej, potom si dorobia magnetky, že kde sa majú pre to auto vrátiť. Takže nie je to 

úplne tak bezproblémové, ani také šťastné. Čo sa týka... a čo sa týka, ale iných 

európskych miest, tak možno ste opomenuli to, že tam naozaj stoja aj v centre mesta 

veľké parkovacie domy, pri rukách. Nebudujú sa tam len developerské projekty, 

nepredávajú sa pozemky iba tým, ktorí tam proste postavia nejaké domy a 

prevádzky, ale skutočne je tam veľa, veľa parkovacích miest, parkovacích domov. 

To nepopriete. 
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p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Veď som to tu hovoril, pán poslanec. Vy ste ma 

nepočúvali. Parkovacie domy - áno, ale nikto doňho nepôjde, pokiaľ sa vedľa na 

chodníku bude dať parkovať zadarmo. A preto my musíme zaviesť parkovaciu 

politiku a potom budeme robiť aj parkovacie domy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 

 

p. Štasselová: Áno. Ďakujem pekne. Určite ma nevnímajte ako veľkého fanúšika pána 

primátora, ale v tomto momente by som podporila teda jeho... jeho materiál, ktorý 

nám predkladá. Napriek mnohým chybám a napriek pripomienkam, ktoré Ružinov 

dal, jedna z tých pripomienok je dokonca len gramatická chyba, ktorá už je 

opravená. Ja by som, napriek tomu ale, pán primátor, chcela ... chcela povedať 

niekoľko vecí. Včera aj predvčerom som sa stretla - keďže som v pozícii aj mestskej 

poslankyne s ľuďmi, ktorí sú z iných mestských častí. A hovoria, že naozaj problém 

so zverovaním komunikácií v niektorých mestských častiach je akútny. A toto treba 

vyriešiť jednoznačne a urgentne. Dlhé Diely nemajú vôbec zverené veľké časti 

komunikácií do svojej kompetencie. Takže ja si myslím, že toto naozaj treba ... treba 

normálne odrobiť. Není to veľký ... veľká vec, ale treba to odrobiť. 2. vec je, že by 

som veľmi rada pri predstavovaní parkovacej politiky rada počula aj o tom, aký máte 

vzťah k cyklo- doprave, prípadne k električkovej doprave, zrýchlenie električkovej 

dopravy. Nielen... nielen o tom, že budeme budovať niekedy novú filiálku, ale o tom, 

čo existuje. A naozaj verejná doprava bude funkčná vtedy, keď bude naozaj dobrá 

alternatívna pre tých ľudí, ktorí končia ... ktorí používajú automobilovú dopravu. A 

je tu asi stret dvoch filozofii, keďže väčšina ľudí vlastní automobil, tak má pocit, že 

má nárok vlastne umiestniť svoje automobily - jedno alebo dve autá tam, kde sa dá. 

Ale ten trend, zbavovať sa áut a mesto odťažiť od áut a poskytnúť mesto ľuďom, 

peším a cyklo... cyklo... teda cyklistom, tak to je to B, ktoré by malo zaznieť aj pri 

tejto parkovacej politike. A mám na vás ťažké srdce, pretože mesto dostalo 

15 000 000 na úpravu povrchov ciest, a ja som vtedy ten materiál chcela zastaviť 

práve kvôli tomu, aby, keď už sa tá úprava ciest robí, aby sa hneď vyznačovali aj 

cyklopruhy. Prijal... prijali sme len 4 projekty, ktoré nešli ani cez zastupiteľstvo. 

Chvalabohu aj za ne, ale mohli sme urobiť viac, teraz, za tých 15 000 000 v prospech 

cyklodopravy. Takže toľko za mňa. 

 

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

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Môžem odpovedať na to, alebo..? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne. Samozrejme, podpora 

cyklodopravy - veď robíme Dunajská, Banskobystrická, Miletičova, Astrová - proste 

robí sa... tie veci aj v rámci... v rámci opravy komunikácií. Tam, kde sa to dá, tam, 

kde je projekt - lebo nie všade sa to zase dá tak rýchlo zrealizovať. To vám pani 

magistra povie. Podporujeme mestskú hromadnú dopravu. Ružinovská radiála, 

Vajnorská radiála, Karloveská radiála - všetky 3 sa budú rekonštruovať 

z eurofondov. Práve podporným argumentom je zavedenie – dopravnej ...politiky. A 

čo ste hovorili, s tým... v tej Karlovke. Ja viem ... ja o tom viem. Lenže toto mesto 

má šialene veľa dlhodobých, neriešených problémov. Není inventarizácia, mesto 
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nevie, čo komu zverilo, mestské časti zase nevedia, čo majú od mesta. Nie sú 

zjednotené verejné obstarávania, nie je zjednotená politika s obchodnými 

spoločnosťami ... proste strašne veľa dlhodobo neriešených problémov. Jedna z nich 

je toto. To sa 20 rokov vlečie. My to robíme. Samozrejme, ja to viem, v tej Karlovej 

- robí sa to. Je to proste dlhodobý problém, ktorý, ale musíme vyriešiť, lebo chceme 

tú parkovaciu politiku zaviesť. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Vážim si váš 

podporný postoj. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, hlásil sa pán zástupca Pener. Poprosím slovo... Aha, 

nasleduje pán Bajer. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán starosta. V úvode som 

si... v úvode príhovoru pána primátora som si poznačil vlastne to jeho možno hlavné 

posolstvo, že tlmočí prosbu celej Bratislavy spustiť ten proces. Premýšľam nad tým, 

že táto naša diskusia určite pôjde aj nejakým spôsobom na verejnosť, mimo túto sálu. 

Nemyslím iba Ružinovskou televíziou. A ja by som možno - hlavne teda mimo túto 

sálu teraz chcel poslať také posolstvo, aby nevznikol dojem, že my poslanci, 

ružinovskí poslanci, chceme nejak naťahovať – ten – žiaľ, nekonečný príbeh, ktorým 

je teraz bratislavská parkovacia politika, alebo ho nejako sabotovať, alebo brzdiť. A 

myslím si, že aj viacerí mi dáte ... za pravdu, že naším záujmom je jednotná 

parkovacia politika v Bratislave. Pretože Bratislava je... no relatívne malé teritórium. 

My sme asi jedno z tých menších, alebo najmenších hlavných miest v rámci Európy. 

Nehovorím o mikroštátikoch. Túto, často obyvatelia ani nevnímajú hranice medzi 

mestskými časťami. Rodení Bratislavčania dokonca.  A my sami sme vlastne 

previazaní rodinne a inak s mnohými mestskými časťami. My sme naozaj, ako keby, 

doma na viacerých miestach nielen v Ružinove. Takže tá jednotná parkovacia 

politika , tú proste potrebujeme ako soľ. Ale vrátim sa zase ešte trošku na začiatok, k 

tomu, čo viacerí ste spomenuli. Ak by sme sa rozhodli byť pri tom, alebo podporiť 

spustenie toho procesu. My stále narážame na ten obrovský háčik, ktorým sú pre nás 

tie vnútrobloky, tie účelové komunikácie. Aj keby - a teraz, prosím, bez nejakého 

sarkazmu, do roka a do dňa ... do roka a do dňa nastal v Bratislave parkovací raj na 

zemi, tak v tých našich vnútroblokoch - a to je vlastne stavebný kameň Ružinova, 

tam bude hrôza. Toľko stačí. Ďakujem. 

 

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

 

p. Štasselová: Ja len využívam tú príležitosť, keďže povedal môj predrečník o komunikácii, 

že som zabudla povedať, že naozaj treba komunikovať celé toto aj verejnosti. Ja som 

v 1. volebnom období - a ja som si to sama musela doštudovať. Čiže je tam naozaj 

veľa peňazí na komunikáciu, v rámci predsedníctva. Treba o tom komunikovať 

jasne, jednoznačne, zrozumiteľne. A to, čo povedal aj pán Sloboda, ako budú tie veci 

vymáhateľné. Proste zrozumiteľne pre bežných smrteľníkov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím sa stotožniť v podstate zo svojimi 

predchodcami, ktorí narážali na jeden fakt. A to je, že my ideme vlastne spoplatniť 

Bratislavčanov, pán primátor. Ideme ich vlastne ... - vy krútite hlavou, ale my ideme 

vyberať peniaze od Bratislavčanov. A nejdeme im nič konkrétne ponúknuť. Vy 

argumentujete tým - a dovoľte, aby som vás citoval, že máte jednania aj so 
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železnicami, s Ministerstvom dopravy, s dopravným podnikom na skvalitnení 

mestskej dopravy a nejakej integrovanej dopravy. Ale doteraz nič neexistuje. Dobre 

viete, že električka do Petržalky ešte poriadne ani nie je skolaudovaná. A to 

nehovorím o tom, že tie peniaze za normálny rozchod, ktorý tam boli použité, sú 

vyhodené peniaze do luftu. To je jeden fakt. Druhý fakt, hovoríte, že jednáte so 

železnicami. Integrovaná doprava.  - Doteraz nebol nikto schopný vyriešiť 

nebezpečný prejazd na železných... na ceste... Ivánska cesta. Doteraz to nebolo 

riešené. My tu ideme spoplatniť parkovanie a takéto základné veci..!. Toto vidia 

Bratislavčania. Poďme najprv naozaj riešiť tieto veci. Poďme im niečo ponúknuť. 

Lebo ponúknuť to takou formou – že ideme najprv vyberať peniaze od nich - to je 

ako keby sme začali stavať dom od 3. poschodia a nemá základy. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Môžem na to reagovať? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Pán poslanec, prestaňte s týmto. Prestaňte. Není 

to pravda, že ideme vyberať peniaze iba! Zmyslom parkovacej politiky je urobiť 

poriadok. To, čo ľudia chcú v tomto meste – poriadok, pravidlá a systém. To je 

zmyslom parkovacej politiky. Keď vy to budete zužovať, tak si sami... sami si robíte 

zle. Pretože úplne si podrážate pôdu pod nohami, argumentačne. Tú Ivánsku budeme 

riešiť tiež, nebojte sa. Aj to. Aj to. To sa naši predchodcovia vykašlali na to. Aj to 

budeme riešiť. Ale zmyslom parkovacej politiky nie je vyberať. To sú proste 

náklady, nejaké, ktoré tu budú mať, ktoré sa vrátia späť do systému, do mestskej 

polície, lebo musíme mať viacej ľudí atď. Atď. Atď. Zmyslom parkovania je 

poriadok v meste. To chcú po nás ľudia, aby tu bol poriadok. Lebo tu je chaos. A my 

sa bránime tomu a vyhovárame sa na všetko možné, len aby sme nemuseli zahryznúť 

do toho kyslého jablka a urobiť to. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán primátor, trošku kľudu, vás poprosím. Ten poriadok robí aj 

mestská polícia. Klesá počet policajtov v Ružinove... 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: ...A ešte sa opýtam: Kto platí mestskú políciu? 

Mesto. A kto prispieva mestu na mestskú políciu? Nikto. Tu sú peniaze, ktoré môžu 

ísť aj do mestskej polície. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Chcem len zareagovať na pána primátora a pripomenúť mu, že odkiaľ pochádza. 

A pokiaľ viem, tak pochádza z Ružinova. Takže myslím si, že touto parkovacou 

politikou sa vám práve Ružinovčania poďakujú. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Veľmi dobre vidím, čo sa tam deje... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán primátor, poprosím vás.... Pán Ferák, ak  - tak riadnu, riadnu 

dajte, lebo už  je faktická vyčerpaná. Nasleduje pani poslankyňa Reinerová. 
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p. Reinerová: Ďakujem. V krátkosti - jednoznačne tu viazne komunikácia smerom von aj 

dovnútra. Sami poslanci nemajú základné informácie o tom, ako by mala fungovať 

táto parkovacia politika. Mňa sa ľudia pýtajú vo vnútroblokoch – ako? – kde? a za čo 

budú parkovať? Stávajú sa situácie, že jedna ulica - konkrétne Na Nivách, dostane za 

jednu noc sto papúč. Ľudia sú z toho úplne nervózni a nevedia, čo im chceme vlastne 

ponúknuť. Hovorí sa tu o zavedení pravidiel, hovorí sa tu o zavedení poriadku. Ale 

nie sú stanovené jasné pravidlá. My chceme niečo zaviesť, ale nevieme čo ľuďom 

máme ponúknuť. Naozaj, toto tu jednoznačne neodznelo. Hovorí sa o tom, že sa chce 

vyberať. Hovorí sa o tom, že sa chce niečo zaviesť. Ale nikto nemá jasno v tom, čo. - 

Ja si dovolím povedať, že tuná z vedenia, od Miestneho úradu Ružinov neprišli 

základné informácie k poslancom. Naozaj, komunikácia viazne teda aj v tomto 

smere. Ja som za zavedenie poriadku a pravidiel, ale musím vedieť, aké sú. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa spýtať štatutárneho predstaviteľa mesta, 

kedy mesto Bratislava začne podnikať s parkovacími domami? Ako príklad chcem 

uviesť Slimák, ktorý je na hlavnej komunikácii, myslím v Zürichu, kde firma 

Jelmoly urobila banskú stavbu a bola vyhodnotená - toto veľké verejné parkovisko - 

vyhodnotená ako najlepší biznis v existencii tejto dlhoročnej storočnej firmy. To je 

vec, ktorú by sme naozaj mohli riešiť, minimálne na trhu Miletičová - 7, 8 podlaží do 

hĺbky. Tam by bolo toto územie veľmi dobre ošetrené. A chcem poprosiť tiež, aby 

mesto Bratislava podporilo riešenie vnútroblokových priestorov, najmä v 

katastrálnom území Nivy, kde bytové domy ohraničujú územia, ktoré  - a tie územia 

sú spravidla verejnými priestranstvami, priestormi, možno niekde aj parkovo 

upravené a sú majetkom mesta, niektoré z nich v správe mestskej časti. Moja otázka 

znie, pán primátor, či vedenie mesta je náchylné podporiť odpredaj alebo prenájom 

týchto vnútroblokov obyvateľom, rezidentom, týchto... týchto území, obyvateľov, 

teda, bytových domoch týchto vnútroblokov. Obyvatelia si tam zaiste nájdu spôsob, 

ako budú riešiť parkovaciu politiku v tom svojom mikropriestore. To, čo by veci 

pomohlo, podľa môjho názoru je, aby mesto zverejnilo digitálnu mapu mesta, na 

ktorej bude zachytený súčasný stav, s rozdelením kategorizácie ciest, účelových 

komunikácií a vnútroblokov, kde budú vyznačené – alebo ... kde sa budú navrhovať, 

alebo kde sú navrhnuté parkovacie... parkovacie plochy. Toto obyvatelia mesta 

nemajú k dispozícii. A - keď aj poslanci o tom nemajú celkom konkrétnu predstavu, 

chyba je potom niekde v nejakej komunikácii. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán primátor. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: No, digitalizáciu zavádzame. Viete, že ten stav 

digitalizácie bol predpotopný, a serverovňa na magistráte vyzerala, jak niekde 

stanica v Sevastopole. Proste toto sme teraz rozšírili. Máme aj ten proces 

elektronizácie - čiže zavádza sa moderný postup aj   do tohoto. Čo sa týka 

vnútroblokov a žiadostí,  samozrejme, my sme pripravení rokovať s každým, kto si 

nejakú žiadosť... položí niečo na stôl a niečo navrhne. Hej? Treba niečo navrhnúť a 

potom si sadneme a povieme, aká je schodná cesta. Tam nevidím vôbec žiadny 

problém. Parkovacie domy Jelmoli dobre poznám. Sám tam parkujem, keď idem do 

Brasserie Lipp na ustrice, tak parkujem v tom Jelmoli ... Veľmi radi budeme robiť 

parkovacie domy, keď sa nám podarí trošku zmeniť financovanie Bratislavy, aby 
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sme mali trochu viacej než polovičný rozpočet Brna. Ale to je samostatná diskusia, 

ktorú vedieme. Ale našťastie sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia 

vlády aj vetu o Bratislave – konečne, prvýkrát historicky sa niekto ide venovať 

Bratislave. Takže o to sa budeme opierať, keď budeme dávať návrh na zlepšenie 

financovania Bratislavy. Samozrejme, aj v spolupráci s pánmi poslancami, ktorí sú ... 

ktorí sú aj poslancami Národnej rady. A potom budeme robiť aj parkovacie domy. 

Pretože v Bratislave nechýbajú nápady, alebo energia, alebo ciele, čo by sme chceli. 

Lenže toto mesto musí žobrať o peniaze. Parkovacia politika je jedným z malinkých 

nástrojov, ako si trochu pomôcť, ako zaviesť poriadok a možná získať nejaké 

dodatočné zdroje na mestskú políciu, alebo ďalšie investície, ktoré mimochodom 

teda tiež budú zahusťovačkou ... tiež  bude schvaľovať stavebný úrad. Ale to už je 

úplne iná vec. Čiže, samozrejme, keď príde žiadosť, okamžite si sadneme. Sme 

schopní rokovať parkovacie domy. Áno, už sme s vami o tom rozprávali, ale 

potrebujeme trochu zlepšiť financovanie. A to tretie to som už tiež na to povedal. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja si nemyslím, že by vyberaním peňazí za parkovaciu politiku malo 

byť tou témou, že ako si pomôcť získať viac peňazí do rozpočtu mesta. Bolo tu 

spomenuté, to že mestská polícia, že je poddimenzovaná, že mestské časti ju 

neplatia. To tak celkom nie je pravda, predsa. Veď obyvatelia mestskej časti sa 

časťou svojich daní predsa podieľajú na rozpočte mesta a časťou svojich daní na 

rozpočte mestskej časti. Takže to sú tí istí poplatníci. Takže tak isto obyvatelia tejto 

mestskej časti sa podieľajú aj na fungovaní mestskej polície. Takže nevidím na to 

dôvod, hovoriť, že financuje to len mesto. Šak to financujú predsa obyvatelia aj tejto 

mestskej časti. Druhá vec je - bol tu spomenutý, aký bude mechanizmus účinku 

nového VZN-ka, respektíve parkovacej politiky. No mechanizmus účinku má byť 

taký, že obyvatelia sa majú zbavovať svojich áut a začať cestovať alternatívne. Či už 

sú to bicykle, či už je to MHD-čko, čokoľvek iné, ale jednoducho alternatívne. S tým 

v podstate súhlasím, v priebehu nejakého dlhšieho času. Lenže tu sa bavíme, pri 

tomto VZN-ku, respektíve pri parkovacej politike o tom, že to bude zo dňa na deň. 

To určite nebudú žiadne prechodné ustanovenia, že trištvrte roka, alebo rok, dva, tri, 

štyri tu nebudeme platiť žiadne parkovné, alebo niečo podobné. Tu zrazu od 1. 1. sa 

môže nastať, že - jednoducho budeme platiť a teraz čo? Budeme tu mať 10 000, 20 

000 áut po celej Bratislave navyše, ktoré budeme musieť niekam odpratať. A to, 

akože, kam si odpraceme vlastné autá? Akože, nehovorím o tom, že môžeme prejsť 

na tú alternatívu. Lenže tú alternatívu, teraz bolo jasne povedané, že tá alternatíva 

príde až potom. Najprv budem spoplatnený a potom budem... bude mi ponúknutá 

alternatíva vo forme parkovacieho domu alebo zlepšené zlepšenej MHD. No ak – 

potom, tak to si dosť dobre neviem predstaviť. Výnimočne sa mi stáva... stalo... 

práveže asi súhlasím s pánom hlavným kontrolórom, čo teda nebýva obvykle, že nie 

je naozaj problém v tom, že sa majú vyberať parkovné... poplatky za parkovné, ale v 

tom, že sa bude vyberať len na časti územia. A budú časti území na ktorých sa 

vyberať parkovné nebudú. A to sú napríklad u nás práve tie účelové komunikácie. 

Čo znamená, že logicky vznikne pretlak práve v tých častiach. A samozrejme to 

bude motivovať všetkých k tomu, aby sa v prvom rade tlačili niekde. To je to isté s 

tým princípom toho parkovného pred nemocnicami. Platí sa pred nemocnicou, Ok, 

tak stoja na všetkých  chodníkoch okolo. Tak jednoducho budú zase tam dávať 

papuče. A tento istý princíp bude platiť aj vlastne aj pri parkovaní po celom meste. 
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Ďalej priznám, zatiaľ nevidím - a to čakal som, kedy vystúpi teda zástupca mestskej 

časti, ktorý chodil celý čas na rokovania. Takže čakám, kedy sa konečne k tomu 

vyjadrí, aký bol jeho názor, čo tam prezentoval za mestskú časť a aké sú výstupy 

z toho? Lebo doteraz som ich nepočul. Tak dúfam, že sa prihlási aspoň do konca 

tohto rokovania. A na záver si dovolím pripomenúť zákon o pozemných 

komunikáciách má totiž... /pardón, len dokončím../  v sebe takú vážnu vec. Čo sa 

týka pozemkov pod týmito komunikáciami, tak platia-  naozaj do roku 2020 si to 

máme vysporiadať s vlastníkmi pozemkov. A neviem o tom, že by mesto začalo 

niečo takéto riešiť. My sme tu mali problém už aj s našim odbočovacím pruhom na 

Maximilána Hella. Jednoducho, nemôžeme si to robiť my.. My sme všetko mali 

nachystané, ale nakoniec to musí robiť mesto. Neviem o tom, že by to mesto začalo 

vyvlastňovať tieto pozemky pod komunikáciami. A keď nezačnú, tzn. že mestská 

parkovacia politika bude určená tak do roku 2020, alebo  - čo budeme potom vyberať 

parkovné na cudzích pozemkoch? To si dosť dobre neviem predstaviť. Takže je rok 

2016. Kým to príjmeme je rok 2017. Takže ešte 3 roky. Super. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán primátor. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Pán poslanec, nemáte celkom pravdu, že to bude 

zo dňa na deň. Pretože o tom, kedy sa zavedie parkovacia politika v Ružinove 

rozhodujete vy. A keď ..nie ... no tak ale vy rozhodnete, či to bude 1. septembra, 

októbra, novembra, decembra, januára, februára, marca. Podľa toho, ako budeme 

pripravení. Ale my sa musíme na tú cestu vydať, aby sme začali riešiť problémy 

účelových komunikácií – zverených, nezverených. A na to tu sme, aby sme si 

povedali, že sa vydáme na tú cestu. A potom vy máte v rukách, kedy ju ukončíme. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja to vítam, že takáto diskusia sa tu otvorila. 

Je to veľmi milé, že pán primátor naozaj prišiel osobne a že tu diskutujeme. Lebo 

musíme si to vydiskutovať. Tá diskusia je dlhá. Vidíte, že naše otázky sú... Naše 

podnety sú. - Vy na niektoré reagujete, na niektoré nereagujete. Tak pevne verím, že 

nakoniec to skončí tak, že budete musieť reagovať. A ja by som vás poprosil o 

odpoveď na 4 otázky, konkrétne: 1. otázka je -  Aký je... aké je stanovisko Krajského 

dopravného inšpektorátu k tejto parkovacej politike, zamýšľanej? 2 otázka je - Čo 

som sa pýtal v tom mojom príspevku na vyhradené parkovacie miesta. Máme tu 

niekoľkotisíc vyhradených parkovacích miest po Bratislave. Vodorovných aj 

zvislých. Tie dopravné značenia sú majetkom obyvateľov. Či je pripravené, keď sa 

zavedie tá parkovacia politika do praxe, že tí obyvatelia nejakým príkazom si to 

budú musieť zdemontovať? Budú si to musieť zatrieť, alebo čo sa bude diať? Pretože 

to bude absolútny chaos, keď mesto začne naťahovať modré čiary a popritom tu 

bude X 1000 krížov, X 1000 dopravných značení s dopravnými ŠPZ-kami atď. Ako 

sa tvorí - či sa to nejako naraz celé zruší v dopravnej komisii, že všetky dopravné 

značenia prestanú platiť, alebo či to bude so súhlasom mestských častí? Lebo to je 

veľmi závažná otázka. Lebo momentálne aj každá mestská časť má vlastné pravidlá 

prideľovania parkovacích miest. A či teda mestské časti sa uzrozumejú – áno - na 

tom, že – áno - od jedného dátumu prestaneme vydávať parkovacie miesta, alebo 

zrušíme parkovacie miesta a budú vracať alikvotné čiastky. Lebo to sú tiež nie malé 

finančné prostriedky, ktoré mestské časti momentálne za to vybrali. A keď sa to 

skončí, tak to budú musieť zrejme vrátiť. Ďalšia otázka je, čo s vrakmi. Máme tu po 
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Bratislave stovky vrakov. Vieme, že tá legislatíva je veľmi zložitá a mestské časti sú 

na to krátke. Väčšinou to končí na okresnom úrade, ktorý veľmi zdĺhavo koná, 

respektíve nekoná. Čiže ako to skončí? Že ľudia sú budú musieť platiť a nebudú mať 

kde parkovať? Lebo tu budú rôzne stáť vraky, s ktorými nikto nebude vedieť pohnúť. 

Nebudú sa vedieť vysporiadať. Alebo či mesto v tomto začalo konať? Či mesto 

zamýšľa v parkovacej politike vôbec nejakú kooperáciu s Okresným úradom 

a následnom odstraňovaní vrakov? A posledná otázka, koľko za - dajme tomu 

posledných 5 alebo 10 rokov - vybudovalo hlavné mesto, samé o sebe, hlavné mesto 

- parkovacích miest? A koľko zamýšľa vybudovať parkovacích miest. A nemyslím 

parkovacie domy, ktoré sú finančne náročné a mesto na to nemá peniaze, ale 

parkovacie miesta, ako také? Lebo nájomné byty mesto rieši na úkor zelene 

a parkov, na úkor zdravých stromov. Tak by ma zaujímalo, že či mesto ide riešiť aj 

parkovacie miesta na nejakých svojich braundfieldoch alebo nevyužitých 

pozemkoch. Ďakujem. 

 

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

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Pán poslanec, ja som primátorom rok. Ja neviem, 

koľko - za koľko, vybudovalo mesto parkovacích miest za posledných 10 rokov. To 

je asi otázka na niekoho iného. Ale predpokladám, že asi nie veľa, keďže tu ... 

keďže... keďže tu riešime parkovaciu politiku. Vraky, pokiaľ viem, ja som sa vždy 

obrátil na mestskú časť a tá ten vrak odtiahla. To bolo, keď som tu v Ružinove riešil. 

To odťahuje oddelenie životného prostredia mestskej časti. Vyhradené parkovacie 

miesta - súčasťou systému je postupný prechod od vyhradených k zonálnemu. Ale 

bude to zase vec mestskej časti. Vy určíte, kde budú zóny plateného státia. Kto tam – 

ako – kedy - bude stáť. To budete určovať vy. A KDI - je to vec politiky... Ja 

neviem, čo KDI má do toho čo rozprávať. Oni to, samozrejme, sa zúčastňujú tej 

diskusie, ale to není zásadný faktor, ktorý by povedal, že – áno / nie. Pretože my 

rozhoduje o tom, kde sa ako bude parkovať, resp. vy.  Ale páni.... 

 

p. Ryšavá, Magistrát mesta: Čo sa týka stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu, tak 

tí sa vyjadrujú k projektom organizácie dopravy. Tzn. už keď mestské časti budú 

mať prijaté svoje VZN, na základe projektu organizácie dopravy, potom budú môcť 

realizovať dopravné značenie. A k tom sa vyjadruje Krajský dopravný inšpektorát. 

Musí dať súhlas. Pokiaľ ho nedá, nemôžeme určiť. Čo sa týka tých vyhradených 

parkovaní, to už povedal pán primátor – postupne. Závisí od toho od mestskej časti, 

ako cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách 3 a 4. triedy a na 

účelových komunikáciách. A parkoviská, pokiaľ viem, to sú investičné akcie. A 

sekcia dopravy nemá toto na starosti. Ale viem, že v Petržalke na Žehrianskej bolo... 

pripravuje sa záchytné parkovisko Vrakuňa, Zlaté piesky je rozpracované to GIB - 

Generálny investor Bratislavy a ... neviem... Ešte viem, že ešte v Petržalke by malo 

byť nejaké ďalšie ...či na Jasovskej alebo niekde inde. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. Ja by som chcela, pán primátor, vám. Vy nás 

tu karháte, akoby sme niečo vyparatili. Ja neviem, my sme... my sme slobodní ľudia, 

pán primátor. My nie sme vaši podriadení. Spôsob vášho prejavu, jako to tu opakujte 

stále, že doteraz tu bol bordel a vy tu robíte poriadok, tak toto  klišé radšej 

nepoužívajte. Nepôsobí vôbec dobre ani pozitívne na ostatných, ktorí vás počúvajú. 
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Chcem povedať, že ak... ak podporím tento návrh VZN, to nie preto čo hovoríte vy, 

pán primátor, a ako to hovoríte, ale pretože pozitíva tohto návrhu, VZN, mi 

vysvetlila pani Kratochvílová. A teda podporím aj jej prácu. Pani Kratochvílová, 

ktorú ste prepustili z magistrátu. Ešte by som chcela k príspevku pani Štasselovej, 

ktorá spomenula tie zverovacie protokoly. V tom som vás už ja bola interpelovala, 

pán primátor, tie zverovacie protokoly, ktoré sú ešte z roku 91, by bolo treba veľmi a 

urgentne aktualizovať. A zverovacie protokoly mestské časti majú. To len pracovníci 

magistrátu ich nevedia nájsť, kde sú. A tak bolo by dobré, keby sa urgentne tieto 

zverovacie protokoly, ktoré sú o tom, ktorá komunikácia, ktorá... ktorý chodník, čo 

na nich je a... aktuálne v akom vyjadrení finančnom sa to teraz nachádza, lebo z roku 

91 - to už je veľmi staré, tak tieto zverovacie protokoly by bolo fakt dobré, keby sa 

veľmi urgentne a čím skôr začali aktualizovať. A toto by viedlo možno k poriadku, o 

ktorom hovoríte. Tak vás prosím aby sa to čím skôr začalo robiť. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ja len toľko , tá inventarizácia sa dokončuje. Na 

tom sa dlho robí. To je opäť vec, ktorá proste sa ťahá dlhé desiatky rokov. A inak - 

ďakujem vám za podporu, teda. 

 

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

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja sa už nechcem opakovať, lebo myslím, že som povedal 

všetko v tom svojom prvom výstupe. Chcel by som využiť pána primátora, že je tu a 

je to vec, ktorá súvisí s dopravou, to čo hovoril Vlado Sloboda. My máme už 5 rokov 

naprojektovaný odbočovací pruh z Maximiliána Hela na Trnavskú, kde - viete ako to 

tam vyzerá, že tam je to katastrofa. Vlastne zamrzlo to na tom, že vlastne majiteľ 

pozemkov ich nechce predať. Keďže je to stavba vo verejnom záujme, je to možné 

vyvlastniť. Ale vyvlastňovať môže iba obec. Čiže chcem požiadať, ak s tým vy 

budete uzrozumený - ja dneska v rámci Rôzneho dám uznesenie, aby sme posunuli 

znovu tú projektovú dokumentáciu a tento problém na mesto, pretože bez toho, že by 

mesto vyvlastnilo ten pozemok, tak my jednoducho nepostavíme ten odbočovací 

pruh. Takže chcem vás požiadať, aby ste v tomto boli súčinný. Ďakujem. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ďakujem pekne, nemusíte ma žiadať. Robíme to 

už. Riaditeľ sekcie nehnuteľností pán Bialko aj s ružinovskými poslancami. Robí sa 

to. Ja som to nechcel... v reakcii na to som to zabudol... Robí sa to. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Bol som vyzvaný ...ako, ja by som bol aj tak 

sa prihlásil. V podstate nastúpil som v týchto veciach po vás, pán poslanec. Takže 

svojho času, keď sa pamätáte, tak som vás žiadal o nejakú pomoc v týchto veciach, 

aby som sa rýchlejšie zorientoval. Takže ste vedeli, kto sa tým zaoberá. Nič iné, ako 

vy ste - som ani ja nemohol predkladať. Ja filozoficky som sa na to nejakým 

spôsobom prispôsobil, alebo, ako to mám povedať - podľa mňa, napriek tomu, že je 

to nepopulárne, vyberanie za rezidenčné parkovanie, ako aj financií, si myslím, že je 

ten správny postup. Napriek tomu, že je to teda – ako – neľúbivé. Nehovorím v akej 

výške, atď. ale je to istým spôsobom zavedenie poriadku. Na 2. strane, niekoľkokrát 

na týchto komisiách som upozorňoval a písomne dával stanoviská, že v prípade, že 
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sa nevyriešia tieto naše účelové komunikácie, pre nás celá parkovacia politika 

vlastne nemá perspektívu, nemá zmysel. To som upozorňoval. Niekoľkokrát som bol 

uistený, že áno, však to je technická vec, to sa posunie. Čiže v tomto smere ja som 

čistý, lebo naozaj 3× určite som upozorňoval a hovorím, že filozoficky je to na 

skutočne dlhú debatu, na to, ako zaviesť ten poriadok a kde... kde sú tie správne 

kroky. Toť všetko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko:  Ešte raz sa chcem k tomu všetkému vyjadriť. Pán primátor, ja vás môžem 

ubezpečiť sám zo svojej pozície, že odporučím miestnemu zastupiteľstvu, aby 

vznikla takáto komisia. Ak to bude neúspešne, ja budem hlasovať proti  - teda 

zdržím sa hlasovania, pretože si myslím, že je dôležitá jednotná parkovacia politika. 

Ale v tých predložených materiáloch nevidím nejakú... nejaký súlad tých 17 

mestských častí, alebo... Nejaká kostra to môže byť. Nejaký začiatok to môže byť. 

Ale myslím, že všetci spravili nikde trochu chybu. Ja sa... teda hovorím za seba, že 

aby sme sa tomu viac venovali, tak odporučím nejakú dočasnú komisiu, aby sme sa 

tomu viac venovali a neboli sme obviňovaní, že sa tomu... tomu nevenujeme. Na 2. 

strane, pretože to nie je vystúpenie, predpokladám, že vy odídete po tomto bode... 

zostanete? - tak ďakujem vám veľmi pekne, lebo tam sú občania a chceli by sa vás, 

ak potom dovolí zastupiteľstvo, aj spýtať niečo. Ďakujem. 

 

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

 

p. Tomášková: ... Bola dlhá debata. Ja som tu druhé volebné obdobie. Parkovacia politika, 

tak ako hovoril kolega Sloboda, sa tu prejednávala. Ja neupieram každému názor aj 

tie výhrady, ktoré boli povedané na všetkých komisiách sú oprávnené. Ak si 

prečítate, kolegovia, dôvodovú správu, tak ja tú kľúčovú, tie ostatné sú riešiteľné a 

pomerne veľmi rýchlo. V dôvodovej  - ako prvú považujem naozaj tie účelové 

komunikácie. Riešenia sú. Ja sa len jedno opýtam. My keď dneska nepodporíme 

mesto, alebo sa nepripojíme, na čo máme plné právo, o to nás požiadal pán starosta , 

aby sme sa vyjadrili, aj on má na to plné právo povedať, že má k tomu výhrady, mne 

chýba k tomuto b), to čo hovorila napr. pani Richterová. Tam navrhla v tomto 

materiáli... nemám, pretože ja sa bojím toho vákua. Ja sa bojím toho vákua ...To že 

sú nejaké veci zlé alebo napr. niečo nám bude chýbať, niečo nám spôsobuje jedna 

vec. Ak mestská časť neprijme jednotnú alebo parkovaciu politiku -  máme na to 

plné právo, my máme naozaj s tými účelovkami veľký problém, nám to spôsobí 

obrovské problémy. Ako vieme, riešenie legislatívne, tak ako hovoril kolega, 

navrhnime v skrátenom legislatívnom konaní zmenu, zadefinujme účelovky ako 

komunikácie, na ktorom nám bude dovolené prevádzkovať parkovaciu politiku. Ak 

sa to dá, ja nie som legislatívec, poďme touto cestou. Ale prosím, pri tom zvažovaní, 

teda aj pána starostu, aby sme veľmi rýchlo vyriešili, čo budeme robiť s parkovacou 

politikou. Pretože nás to dobehne. A musíme niečo robiť. Takže ja neviem, či v bode 

Rôznom, alebo ako, ak naozaj nepodporíme - ja len nie som veľmi stotožnená, 

neviem, či to naozaj sme nemali byť pripravenejší na ten materiál, aby... aby 

nezostalo vákuum. Toho sa veľmi obavám, že ak sa ostatné mestské časti k tomu 

pripoja, že Ružinov zostane na to osamelý. A neviem, ako si s tým sami poradíme. 

To je moje záverečné slovo. A podporujem ... naozaj, pripravme, pán starosta v bode 

Rôzne nejaké záväzné stanovisko, aby sme – možno- aj magistrát prinútili. Poďme 

na ministerstvo, poďme do Národnej rady, ak vieme riešiť účelovky krátkymi 
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technickými - tak, ak viete tie riešenia ... len zatiaľ nám nikto neprezentoval, aké sú. 

Tak poďme ich prijať a my ako poslanci to podporme. Ďakujem. 

 

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

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja by som chcela navrhnúť nové uznesenie, alebo zmenu 

návrhu uznesenia, v podstate v rovnakom znení, ale na začiatku - bod A) by bolo - 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s návrhom všeobecného 

záväzného nariadenia atď. a ostáva tam bod  - „odporúča starostovi zaslať stanovisko 

miestneho zastupiteľstva“  a to stanovisko vlastne obsahuje v sebe tie naše 

pripomienky. Takže by som bola rada, keby sme hlasovali o takomto zmenenom 

návrhu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Hlási sa mestský poslanec, pán Buocik. Nech sa páči. A potom 

faktická pán Guldan a riadna pán Jusko. 

 

p. Buocik: Ďakujem pekne pán starosta. Pán primátor, kolegyne, kolegovia. Musím 

povedať, že Táňa Tomáškova ma inšpirovala k tomu, aby som sa do tejto diskusie 

zapojil aj ja, pretože na konci dňa, ako mestský poslanec, budem musieť zaujať k 

tomu návrhu všeobecne záväzného nariadenia stanovisko, ako mestský poslanec. 

Samozrejme, tie ... tie príčiny, pre ktoré... pre ktoré mnohí zvažujete podporu tohto 

VZN, my o nich dlhodobo vieme, hej?  Niektorí z vás sú tu už 2. funkčné obdobie , 

tie vnútrobloky o nich vieme, len ja musím povedať, že mne v tomto chýba nielen zo 

strany Mestskej časti Ružinov, ale zo strany vôbec iných mestských častí, ten návrh 

toho riešenia. Pretože mne tá debata zatiaľ pripadá – spôsobom, ako keby primátor 

hlavného mesta nebol primátorom aj občanov v Ružinove. Hej? To je ako keby že 

vybíjanie sa... vybíjanie sa v tom, že kto... kto tu nepopulárnu tému aj to, že dostane 

a kto proste kvôli tejto nepopulárnej téme bude ... bude občanmi proste obviňovaný. 

Jednoducho všetci vieme, že parkovacia politika je pre mesto potrebná. Všetci 

vieme, že je potrebné to riešiť. Všetci vieme, že ak sa to nevyrieši v 1. alebo v 2. 

roku funkčného obdobia, či vášho alebo mestských poslancov, tak jednoducho 

potom tá chuť... chuť ten problém vyriešiť je nižšia a nižšia. Lebo tá odvaha proste 

urobiť to rozhodnutie je slabšia a slabšia. A Táňa Tomáškova trafila klinec po 

hlavičke, pretože dnes vôbec nie je jasné, ako tá parkovacia politika na hlavnom 

meste dopadne. A v prípade, že sa tá parkovacia politika schváli a vy viete veľmi 

dobre, že sú tu mestské časti, ktoré sú s parkovacou politikou -  aleže - na míle pred 

Ružinovom,  napr. je to Nové mesto. A keď Nové mesto tú parkovaciu politiku 

zavedie, tak ešte len uvidíme, že čo to je problém s parkovaním. Už dnes to vidíme, 

v tom dotyku Ružinova s Novým mestom, že čo sa tam deje. Preto ja chcem... ja 

chcem požiadať, že ak existuje.. existuje spôsob vrátiť sa k tejto téme, možno za 

mesiac na ďalšom zastupiteľstve a urobiť nejaké ucelené stanovisko za Mestskú časť 

Ružinov. Ja pripomínam, že Mestská časť Ružinov je je rozlohou 2. najväčšia 

Mestská časť v Bratislave a počtom obyvateľov je to 2. najväčšia Mestská časť 

v Bratislave. Tzn. že to zasiahne neuveriteľné množstvo ľudí. Len ... len prosím 

nepristupujeme k tomu spôsobom, že niekto si tu vymýšľa čudné veci, ktoré sú 

nepopulárne, lebo znamenajú, taký – taký –taký - taký a taký diskomfort. Pretože 

tých áut nebude ubúdať. Hej? To bude horšie a horšie. Preto ja by som chcel 

poprosiť pána starostu, aby naozaj veľmi intenzívne sa zapojil do tej debaty 

s magistrátom. Možno by bolo dobré, keby na všetky tie stretnutia, ktoré sa týkajú 

parkovacej politiky, ako reprezentanta 2. najväčšej mestskej časti - proste aby na tie 
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stretnutia chodil, tie... tie pripomienky jasne komunikoval. Ja viem, že niekoľkokrát 

tie pripomienky komunikované... ale prichádzať rovno aj s riešeniami. Teda, že ako 

sa to dá vyriešiť. Lebo štýl, ktorý bude znamenať, že zamietame všetko negatívne, čo 

prichádza od primátora, lebo sa toho obávame, že je to negatívne, no tak obávam sa, 

že sa nám to môže vrátiť....  a zasa negatívne. Ďakujem pekne. A ešte 2 poznámky k 

tým dvom témam, ktoré tu , ktoré tu zazneli. Jednak... jednak Maximiliána Hela. 

Môžem teda potvrdiť, že v tejto veci ja osobne komunikujem s riaditeľom odboru 

majetkového pánom Bialkom. O tom pán primátor hovoril. Veď to sa týka aj ... aj tej 

križovatky, kde je územné rozhodnutie. Na Ivánskej ceste, tam sa spracováva 

znalecký posudok, aby bola daná ponuka vlastníkovi pozemkov. Tam treba asi 580 

metrov štvorcových odkúpiť od toho vlastníka, tak aby sme vlastne vedeli tu 

križovatku realizovať. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Guldan. Po faktickej potom pán 

poslanec Národnej rady Sloboda. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Ja mám len prosbu vo forme faktickej poznámky. Keď niekto 

predloží diametrálne odlišné uznesenie, samozrejme, budeme to rešpektovať. Ja to 

rešpektujem ako osoba, ale chcem poprosiť, pokiaľ poslanci vedia, že komisia 

územného plánovania životného  prostredia, dopravy sa venovala tejto veci 

...venoval tomu dosť  času , mali sme tam aj s príslušných referátov, odborných 

pracovníkov, dospeli sme k nejakému názoru, prosím, tak – ako-  ja budem 

rešpektovať stanovisko predsedníčky grantovej komisie o tom, ako podporili 

nebudem to nejako spochybňovať. Ja by som chcel poprosiť, aby ste aj vy 

rešpektovali... rešpektovali stanovisko našej komisie. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Možno k tomu, na doplnenie. Pani poslankyňa Štasselová 

navrhla vlastne to také... taký... takú formu uznesenia, ktorá sa dá schváliť tým, že 

neschválite navrhnutú formu uznesenia v materiáli. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

Ale z miesta... lebo má barly, nech tu nestojí a nevisí na barlách. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja len v krátkosti. Samozrejme, len musím zareagovať na Jána 

Buocika. Samozrejme, potrebujeme zaregulovať parkovné, potrebujeme urobiť 

poriadok. Je nám jasné, že to bude asi niečo stáť. Predpokladám, že Bratislavčanov, 

čo najmenej. Lebo jednoducho platíme si my mesto, tak jednoducho toto naozaj má 

byť pre nás v 1. rade čo najmenšie... najmenej bolestivé. Ale to konkrétne, čo sa týka 

Ružinova, nie je problém to, že čo bude spoplatnené a čo nie, ale to, že tu prídeme o 

toľko parkovacích miest, že nám nepomôže akákoľvek regulácia. To je ten problém, 

že jednoducho či už sa to týka Ostredkov, či už sa to týka Nív, my prídeme o toľko 

parkovacích miest zavedením parkovacej politiky, že aj keby sme si tu postavili 

všetky parkovacie domy, ktoré tu môžeme postaviť, tak stále to bude málo. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja som celkom pozabudol... Ja som chcel navrhnúť 

uznesenie k bodu číslo 5. Za - a) odporúča starostovi mestskej časti zriadenie 

dočasnej komisie pre jednotnú parkovaciu politiku. Vypracovaní pozície Mestskej 

časti BA-Ružinov,  vo vzťahu k jednotnej parkovacej politike hlavného mesta 

Bratislavy. Chcem hovoriť o tom, čo tu hovoril pán primátor hlavného mesta. Nie 
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všetci vieme všetko. Nie všetci sme členmi komisie pre územné plánovanie. Ja si 

myslím, že mali by sme o týchto veciach vedieť všetci, teda myslím politické 

skupiny zastúpené v mestskom, v miestnom zastupiteľstve. Ďakujem. 

 

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

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som nadviazal na kolegu Patrika Guldana a komisiu územného 

plánovania životného, prostredia, ktoré sme parkovaciu politiku naozaj viackrát 

preberali. Pán Pekár bol viackrát pozvaný - a dokonca bolo prijaté uznesenie tejto 

komisie, aby sa zúčastnil rokovania komisie v tejto dôležitej problematike. Ani raz 

neprišiel. A práve o tom je. To nielen povedať nejaké stanovisko, nejaké negatívne 

postoje voči tejto parkovacej politike, ale v komisii práve sa majú hľadať riešenia. 

Riešenia, ako tieto veci odstrániť. Cez víkend bola akcia na zimnom štadióne, kde 

mladí hokejisti z viacerých krajín mali turnaje. Ako vieme, v minulom volebnom 

období bola nemocnicou zavedená ...zavedené spoplatnenie parkovísk pred 

nemocnicou. A v podstate, keby ste videli, kto sa tam bol pozrieť, ako parkovali 

autá. A to to bol obraz toho, keď sa nehľadajú riešenia. Naozaj, to parkovisko 

platené bolo prázdne a rodičia týchto malých hokejistov parkovali všade po 

chodníkoch, po tej zelenej lúke. Je naozaj ten... od tej novej budovy Penty až po 

zimný štadión, takto bude vyzerať parkovacia politika, bez nájdenia tých riešení. 

Spomínal tu pán poslanec Sloboda tie represie. Áno, toto sú určité veci, ktoré keď 

nebudú dotiahnuté do konca, keďže ľudia nebudú vidieť to, že autá ktoré nezaplatili, 

nemajú rezidenčnú kartu a parkujú mimo, budú voľne ponechané, tak... tak potom si 

povedia – „načo ja platím ten rezidenčný poplatok, načo toto, keď v podstate 

blokujúce autá nie sú odťahované a nemajú tu žiadnu žiadnu represiu?“. Čiže toto sú 

dôležité otázky. A je to riešiteľné. Ale toto treba riešiť v intenzívnej komunikácii 

medzi mestskou časťou a mestom, a samozrejme, tu u nás medzi starostom a 

poslancami, ktorí v odbornej komisii k tomuto chcú hľadať riešenie. Ďakujem. Ja 

ináč parkovaciu politiku mesta, ja si myslím, že je potrebná, áno, hlavne kvôli tomu, 

aby sa zaviedol poriadok. Ale musí byť dôsledná, dôsledné toto zavedenie, aby ten 

poriadok bol viditeľný. Ďakujem. 

 

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

 

p. Matúšek: Ďakujem pán starosta za slovo. Bolo tu veľa v diskusii a ja by som zopakoval 

to, čo povedal pán primátor. Zmyslom parkovacej politiky je zavedenie poriadku na 

verejnom priestranstve, aby nevznikal chaos. Ak mám za seba vyjadriť názor, tak tá 

mimoriadna udalosť - a využívam prítomnosť pána primátora, aby nám pomohol 

takýto chaos a neporiadok vyriešiť na verejnom parkovisku, čo považujem za 

neskutočne nekorektné, aby súkromná spoločnosť, ktorá nezákonným spôsobom 

uzatvorila dneska v dopoludňajších hodinách verejné parkovisko na Záhradníckej, 

žiadal som dneska aj, aby zastupiteľstvo to ako osobitným bodom riešilo. Pán 

primátor, vy ste neboli tým, ktorý to zavinil, ale predchodca áno. Od roku 2003, 

fakticky sa predali pozemky pod parkoviskom, pod stavbou. A toto je veľmi zložitá 

situácia. Keby ste nám pomohol s plnou vážnosťou toto vyriešiť. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ja by som na toto zareagoval. Áno, je to nepríjemná vec. Ale zase nečinnosťou 

mestskej časti sme donútili „kvázi majiteľa“ pozemku pod týmto parkoviskom k 

takémuto kroku. Boli tu navrhnuté - aj ty sám, pán kolega poslanec si prezentoval 

návrh riešenia ohľadom zámeny pozemkov, ohľadom vybudovania parkoviska, 

verejného parkoviska, po zadnej časti trhoviska. Zase sa to odkladalo, zase sa to 

neriešilo a toto sú tie dôsledky. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Neodkladalo, ale riešilo. Bolo to tu, aj na 

zastupiteľstve, len to nebolo schválené. Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán starosta. Ja sa chcem pridať k návrhu Lucie 

Štasselovej, k pozmeňovaciemu návrhu na znenie uznesenia tak, ako ho ona 

prečítala, prečítam ho aj ja, že: „Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov po a) súhlasí s návrhom VZN“  - a ten je tam ten, ktorý máme predložený. 

A po b) odporúča text, ktorý je tam predložený. Ten sa nemení. Chcem aby to teda 

zaznelo. Rovnaký návrh na zmenu uznesenia predkladáme obidve. A teda bude sa 

najprv o ňom hlasovať a potom o tom pôvodnom. Áno. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak je tam písomne, tak určite áno. Pán poslanec Drozd, nech sa 

páči. 

 

p. Drozd: Ja by som ešte využil druhé prihlásenie. A to, že je tu pán primátor. Ja v tom 

období 2006 - 2010, keď som bol starostom tejto mestskej časti som žiadal hlavné 

mesto o zverenie, účelové zverenie pozemku, bol by som povedal... by som takého 

parkoviska, ktoré je v zadnej časti trhoviska, ktoré je vo veľmi zlom stave. Je to v 

podstate zničená zeleň. Ja som žiadal tento pozemok účelovo zveriť tejto mestskej 

časti za účelom vybudovania verejného parkoviska. V tom období pán primátor 

Ďurkovský povedal, že to neodporúča, lebo sú tam iné záujmy. Je rok 2016, je v 

podstate nejakých 8 rokov odvtedy. To zdevastované parkovisko. Je tam v takom 

istom stave ... v stave - sa nerieši a stále sa tam parkuje tak, jak parkuje. Ja si 

myslím, že toto by bolo dobré obnoviť za účelom vybudovania normálneho 

parkoviska, ktoré je potrebné či už pre obyvateľov priľahlých ulíc, ale aj pre potreby 

trhoviska a spraviť z neho normálne parkovisko, kultúrne kde by normálne sa 

parkovalo a kde by boli samozrejme aj zberače olejov, ktoré prináležia k takémuto 

parkovisku. A keď teda, by došlo znova k riešeniu tohto ... situácie okolo parkoviska 

pri sporiteľni, alebo by na tej strane Záhradníckej, tak by sme mohli dospieť do toho 

štádia, že toto verejné parkovisko vybudoval alebo financoval ten investor, ktorý by 

sa podieľal na zámene tých pozemkov a vyriešilo by sa to. Ja viem, že kvázi to tu 

bolo riešené tým, že sa to neodsúhlasilo, ale to ja nepovažujem za riešenie. Proste, 

naozaj treba túto situáciu nejakým spôsobom vyriešiť. Buď zámenou pozemkov 

alebo odkúpením toho pozemku, alebo niečím. Tým, že sa tu neschváli nejaký návrh, 

to nepovažujem za vyriešenú vec. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Využívam aj ja ešte tú druhú možnosť. Toto sa netýka 

parkovacej politiky, ale keďže som pamiatkar, je tu pán primátor - pán primátor 

predpokladám, že ste súhlasili s tým, aby Hlavné námestie Bratislavy bolo vysadené 

stromami. Stav tej problematiky z hľadiska odborného, pamiatkárskeho, je na tom, 

že v 80. rokoch sa dospelo k odbornému názoru, že historické námestie s takou 
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kulisou a architektúr od predrománskej po secesiu, nemá a nesmie sa tváriť ako park. 

Ja viem, že v komisii teraz tej pamiatkovej, máte ľudí, ktorí sa vyznajú v stromoch, 

ale to, čo sa teraz urobilo, s odôvodnením na mikroklimatické zmeny, to je... to je nie 

odborné zdôvodnenie toho, čo sa tam udialo v Európe. K takémuto niečo .. niečomu 

nedochádza. Keby sa tá mikroklíma riešila iným spôsobom -  uvoľneným z tej 

pevnej zviazanej dlažby, by to bolo možno lepšie. Ale historické námestie tejto 

kvality, ako je v Bratislave, sa nesmie tváriť ako park. To je veľká... veľmi veľké 

nepochopenie obrazu historického mesta. To sa za to môžeme hanbiť. Ja osobne sa 

za to hanbím, keďže ako pamiatkar som musel sľúbiť, že sa v tom nebudem 

angažovať - ako pamiatkar oficiálne, ale ako poslanec môžem. Tak prepáčte mi 

prosím, že som toto urobil 

. 

p. Pekár, starosta MČ: Toto... upozorňujem poslancov, že máme tu bod Stanovisko k 

všeobecne záväznému nariadeniu o parkovaní. Tak venujme sa tejto téme. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Ja tu rád zostanem, aj na Astronomickú, ale už 

musím fakt. Aj ja mám nejaký čas. Takže... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja by som navrhoval, ak pán primátor prijme pozvanie, tak niekedy 

sa stretnime, nebude to zastupiteľstvo, rokovanie zastupiteľstva, ale stretnutie 

primátora s vedením hlavného mesta a plus poslanci Ružinova. Takže teraz 

poprosím, ak má niekto ešte k téme všeobecne záväzné nariadenie. Nikto. Možnože 

tu sú tie ... teraz tie návrhy uznesenia - kvázi také záverečné slovo. Ja sa vrátim do tej 

minulosti. A prihral mi na smeč pán kontrolór, ktorý ... my sme tak diskutovali o 

parkovacej politike a v minulosti nám boli prezentované rôzne systémy parkovania. 

Mne sa najviac páčil systém parkovania, čo bol spomenutý aj z jeho úst. Je to kvázi... 

je to jak keby akési mýto, ktoré funguje v niektorých štátoch. A vlastne funguje na 

tom princípe, že sú vyberané pokuty za nedodržanie predpisov vjazdu do hlavného 

mesta alebo do miest, ktoré majú svoju kapacitu parkovania a ľudia, návštevníci 

tohto mesta sa musia zaregistrovať a zaplatiť za to, aby vošli do mesta a aby teda 

vedeli, že zaparkujú. Toto bol...  toto bol podľa mňa dobrý princíp, kde domáci 

neplatia nič a platia vlastne len návštevníci tohto mesta, týchto miest. Tá parkovacia 

politika sa potom neskôr neuberala týmto smerom, ale skôr sa hľadali iné spôsoby a 

to roztrieštenia na parkovanie jednotlivých mestských častí, kde bude zastrešované 

hlavne hlavným mestom. My sme už aj v minulom období dospeli k tomu, že 

nakoniec vlastné spoločnosti alebo zamestnanci si budú regulovať, respektíve 

vyberať a kontrolovať parkovanie a nedodržiavanie parkovacej politiky v hlavnom 

meste. My, konkrétne Ružinov, sa ....zabrzdil, zasekol na jednom, na jednej 

pripomienke. A to je už mnoho krát opakované - neriešenie účelových komunikácií, 

ktoré je možné riešiť legislatívne. A ja ďakujem Vladovi Slobodovi, že aj tu sľúbil, 

že bude to riešiť cez Národnú radu. A to by nám veľmi pomohlo. V Ružinove sme 

diskutovali aj o možnosti, že keď neprijmeme parkovaciu politiku, čo neznamená, že 

keď my tu neschválime, alebo kde to teda neodporučíme, nesúhlasíme s týmto 

návrhom, tak ak v meste poslanci schvália všeobecne záväzné nariadenie, tak bude 

platiť. Len ak ste dobre počúvali a toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta splnomocňuje vydať všeobecne záväzné nariadenia mestských častí. Čiže my 

tým našim nesúhlasom nezablokujeme absolútne parkovaciu politiku, čo sme si 

vedomí. A to správne ste podotkli, že my sa musíme ... musíme reagovať na to, ak si 

niektoré mestské časti začnú vytláčať návštevníkov a vodičov z iných mestských 

častí alebo spoplatnia vodičov z iných mestských častí, musíme reagovať. My sme 
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spolu s pánom poslancom Hrapkom a s odbornými zamestnancami hovorili, že 

skúsime nájsť také riešenie, kde by sme zazónovali naše bloky alebo ulice a dovolili 

tam parkovať obyvateľom Ružinova, spoplatnili všetkých ostatných. Je to 

komplikované. Možno tiež budeme potrebovať pomoc poslancov Národnej rady, ale 

toto ... je toto je cesta riešenia parkovania v Ružinove, ale podľa mňa aj v celom 

hlavnom meste. Takže sme pripravení presne to, čo bolo tu už povedané, ak sa 

nakreslia parkovacie boxy, tak Ružinov príde o mnoho, mnoho parkovacích miest. A 

v tých spomínaných uliciach na Ostredkoch, keby sme prijali všeobecne záväzné 

nariadenie a mestskí policajti by boli dôslední, tak sa nemôže parkovať po... oboch 

strán  - to si tiež musíme uvedomiť, takže toto sú veľké podľa mňa väčšie problémy 

v tom, že keď my prijmeme parkovaciu politiku a pripravíme VZN-ko, tak týmto 

VZN-kom by sme pripravili Ružinov o veľký počet parkovacích miest. Takže je to 

ťažké riešenie. Ja hovorím, že je to riešiteľné. Preto som povedal, že v tomto prípade 

by sme sa ako starostovia mali vzdať kompetencie a kľudne nech hlavné mesto si 

vyberá parkovanie a nech teda si zoberie všetky tie peniaze. Ale treba riešiť počty 

parkovacích miest. To je ten... to je prioritné - počty parkovacích miest nenafúkneme 

nezväčšíme. A to je negatívum a podľa mňa to najväčšie negatívum, ktoré spôsobuje 

prijatie parkovacej politiky. A preto máte predložený materiál, ktorý v uznesení 

hovorí o nesúhlase s návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Veľmi pekne 

ďakujem a poprosím predsedníčku. 

 

p. Nesrovnal, primátor hlavného mesta: Môžem ešte ja... pardón ... pán starosta? Môžem 

ja, ako tiež spolupredkladateľ k tomuto povedať slová? Ešte záverečné slovo. 

Ďakujem. Veľmi vážim si tú diskusiu, ktorou sa... ďakujem za túto možno a vážim si 

tú diskusiu, ktorú sme tu viedli. Vidieť, že máte záujem o tú problematiku. A 

nemyslím si, že tu je cesta zarúbaná. Práve naopak, chcem vás požiadať, aby ste 

v rámci - a v záujme Bratislavy podporili toto rozhodnutie, toto uznesenie, pretože 

nie je pravda, že týmto VZN-kom sa nejak v Ružinove ubudnú miesta. Pretože ak 

ubudnú, tak to budete schvaľovať vy, vašim vlastným rozhodnutím v čase, kedy vy 

uznáte za vhodné. Áno, je to je veľa problémov, ktoré ešte sú otvorené sú v každej 

mestskej časti. Ale dnešné rozhodnutie je o tom, či chceme tie problémy riešiť alebo 

či hľadáme dôvody, prečo ich neriešiť. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá 

dôvody. Je najlepšie strčiť hlavu do piesku a vrátiť sa 20 rokov späť a vyťahovať 

nejaké koncepty. Ja s týmto nesúhlasím. Sme v roku 2016, v Bratislave je 

neporiadok a ľudia po nás chcú, aby sme ten poriadok urobili. Takže pred sebou 

máme 1. krok k tomu, k spoločnej práci a keď ten poriadok spravíte, my sme 

pripravení. Ja čakám na to, aby sme tento prvý krok spolu spravili. Všetky 

pripomienky a návrhy riešení, ktoré dostaneme my vyhodnocujeme a chceme ich 

zapracovať tak, aby ste si vy potom sami mohli povedať, kedy a ako pôjdete ďalej. 

Ale prosím, spravme tento prvý krok. Veľmi ma, ako Ružinovčanov - a by ma veľmi 

mrzelo, keby moja mestská časť proste vydala takýto signál, že nechce ísť spolu s 

centrom alebo s Bratislavou smerom k jednotnej parkovacej politike. Opakujem, 

vieme o tých problémoch, sú riešiteľné len musíme spraviť tento 1. krok, aby sme to 

začali. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Už predchádzajúce.. v predchádzajúcom mala slovo predsedníčka 

návrhovej komisie. Takže opäť, nech sa páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Takže k bodu 4 by som predniesla návrh 

zmeny uznesenia poslankýň pani Štasselovej a pani Šimončičovej, ktoré znie: 
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Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu, súhlasí - po a) s návrhom 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky, výške úhrady za 

dočasné parkovanie motorových vozidiel,  spôsobe úhrady a preukázania jej 

zaplatenia. A po b) odporúča Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi, zaslať stanovisko 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov primátorovi hlavného 

mesta Slovenskej republiky. Termín: Ihneď po podpise uznesenia. Ďakujem, prosím 

dajte hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu... pozmeneného návrhu... pozmeňujúcemu 

návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 hlasovanie č. 11. 

           za: 5, proti: 11, zdržalo sa: 5, nehlasovalo:  

            zmätočné hlasovanie 

 

  ... Takže, zopakujme si hlasovanie. Nefunguje pani poslankyni Reinerovej nefunguje 

hlasovanie. Poprosím technikov...  skúste... urobíme si skúšobné hlasovania. Alebo 

len pani Reinerova zahlasuje, či jej to funguje, alebo nie. Skúsme ešte raz spustiť... 

ale len pani Reinerova zahlasuje. Skúsme, už to ide.  

 hlasovanie č. 12. 

           za: 1, proti: 1, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 22 

            skúšobné hlasovanie 

 

Áno, ide. Dobre, takže teraz ešte raz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

uznesenia. Vieme, o čom budeme hlasovať? Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 5 poslancov, 10 bolo proti, 7 sa zdržali, 2 nehlasovali. Tento 

návrh neprešiel. 

 hlasovanie č. 13. 

           za: 5, proti: 10, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 2 

            návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím pani predsedníčku, aby predniesla asi pôvodný návrh 

nech sa páči. 

 

p. Barancová: No ešte nie. Je tu  návrh na zmenu uznesenia, ktorú predniesol pán poslanec 

Jusko: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov odporúča 

starostovi mestskej časti zriadenie dočasnej komisie pre jednotnú parkovaciu politiku 

k vypracovaniu pozície Mestskej časti Bratislava - Ružinov vo vzťahu k jednotnej 

parkovacej politike hlavného mesta Bratislavy. Prosím, dajte hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale toto nehovorí k stanovisku k všeobecne záväznému nariadeniu. 

Upozorňujem. Ale... už hlasujeme ...už ...už hlasujeme. Peťo, pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovali 2 poslanci, 4 boli proti, 16 sa zdržali, 2 nehlasovali. Tento návrh 

neprešiel. 

 hlasovanie č. 14. 

           za: 2, proti: 4, zdržalo sa: 16, nehlasovalo:  
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 návrh nezískal dostatočný počet hlasov  

 

p. Barancová: A teraz ten pôvodný ...pôvodné uznesenie: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu - po a) nesúhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, v 

spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia. Po b) odporúča Ing. Dušanovi Pekárovi, 

starostovi, zaslať stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Termín: 

Ihneď po podpise uznesenia. Prosím, dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 3 boli proti, 7 sa zdržali, 2 nehlasovali. Tzn. že 

uznesenie prešlo. 50 % ... organizačne ..? .. Neprešlo. Neschválili sme. Pozri ... 

nadpolovičná väčšina  -  neprešlo bod číslo 4, uznesenie sme neschválili. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 hlasovanie č. 15. 

           za: 12, proti: 3, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 2 

            návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 

Bod č. 5 

Návrh ZŠ Borodáčová - Koncepčný zámer rozvoja školy s podporou mestskej časti 

Bratislava - Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je Návrh Zakladá škola 

Borodáčová  - Koncepčný zámer rozvoja škôl s podporou Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov. Poprosím pani riaditeľku.. poprosím ...poprosím pani riaditeľku, aby 

uviedla materiál. Nie... toto je koncepcia školy. Poprosím mikrofón pani riaditeľke. 

 

riaditeľka ZŠ: Môžem? Dobrý deň prajem. Vážený pán starosta, vážené poslankyne, 

poslanci. Z uznesenia Mestskej časti Bratislava - Ružinov číslo 247/13/2016 zo dňa 

31. marca 2016 vyplynulo vypracovanie koncepčného zámeru rozvoja v Základnej 

školy Borodáčová s podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Materiál máte 

pred sebou. Dostali ste ho. Ja by som snáď len tak v hlavných bodoch povedala 

smerovanie školy. Naďalej budeme pokračovať v rozvoji detí a žiakov v zameraní na 

anglický jazyk, informatické technológie, ktoré doteraz už máme rozbehnuté, 

anglický jazyk s podporou výuky metódy CLIL  od 1. ročníka a naopak informatiku 

s podporou aj tabletovým vyučovaním. Ďalej sa zameriame na prácu v rámci 

technickej výchovy, nakoľko máme doposiaľ funkčné... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím kľud v sále. 

 

riaditeľka ZŠ: ...dielne a techniku. A posledným takým nosným bodom koncepcie školy je 

práca s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktorých je naozaj 

v mestskej časti veľmi veľa. A podľa zisťovaní máme veľa detí aj takých, ktoré majú 

návrh na odklad povinnej školskej dochádzky, ktorým sme schopní sa aj v 
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nasledujúcich v školských rokoch venovať. Otázky, ktoré by ste mali k tomu - kam 

ďalej so školou, samozrejme, čo sa týka podpory mestskej časti, budeme vedieť až 

po ...na základe toho, koľko detí sa nám prihlási do 1. ročníkov, čiže koľko budeme 

rozširovať výuku v jednotlivých ročníkoch a koľko detí budeme mať zapísaných, 

aby sme mohli rozbehnúť tie nové metódy práce. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pani 

poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Bude prihlásená.. a je prihlásená pani Barancová, pán Hrapko, k 

tomuto návrhu koncepčného rozvoja, bolo aj na komisii, ale aj v poslaneckých 

kluboch pomerne debata. Musím povedať, je mi to veľmi ľúto, ale veľmi som 

nespokojná - alebo teda, neuspokojilo ma - nechcem povedať slovo, ale naozaj 

kvalita. Ja očakávam od návrhu koncepčného rozvoja dopodrobna... Ten materiál 

nehovorí - skoro nič. Povedzme si pravdu, len nejaké názorové, že či kúpime tablety, 

či zriadime školu. Vôbec tam nie sú konkretizované kroky, ak budú k tomu 

samozrejme smerovať potom na pripomienky, určite pani Barancovej, ako šéfky 

školskej komisie, čo by sme chceli vlastne my, ako počuť. Očakávala som - 

Borodáčová je dlhodobo problém, v tejto mestskej časti. Mnohokrát sa snažíme 

pomôcť, aj zo strany poslancov, aj zriaďovateľov a čakala som naozaj, že v tomto 

materiáli bude lepšie vytýčená nejaká vízia. A hlavne mi tam chýba akékoľvek ... ale 

- akékoľvek finančné pokrytie. Dať len na mestskú časť, že vypracuje - tie záverečné 

vety, že prijatím tohto koncepčného ... bude treba prijať zo strany mestskej časti také 

finančné.. také alebo také, ale samotná škola a potom ... .. predkladať nám, ako 

poslancom dať aspoň hrubé obrysy. Takže poviem pravdu, budem rada, ak ste 

materiály, ktoré pôjdu aj do zastupiteľstva, boli konkrétnejšie. Aby sme sa my, ako 

poslanci, mali čoho chytiť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

riaditeľka ZŠ: Ja by som povedala asi tak, že mnohé veci z tých, ktoré sú tam už navrhnuté, 

sme v spolupráci s občianskym združením zabezpečili. Takže tým pádom odpadá 

určitá náročnosť na poslancov. Samozrejme, že ostáva budova, ako taká a podľa toho 

hovorím, koľko tried bude otvorených v 1. ročníku, podľa toho budeme vedieť, čo a 

jak ďalej. Takže pokiaľ pôjdeme v tom, čo sme doteraz, tak v podstate ostávajú tie 

finančné nároky také, aké boli. Ale ak chcete konkrétne, budem sa rada vyjadrovať, 

alebo doplním. 

 

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

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. My sme na komisii školstva, kultúry a športu 

zaviazali pani riaditeľku, aby vypracovala takýto koncepčný zámer rozvoja školy, 

vzhľadom k tomu, že práve by sme chceli, ako mestská časť túto školu zachovať, 

posilniť a samozrejme vyhovieť Ružinovčanom, aby mali čo najbližšie svoju 

vzdelávaciu inštitúciu pre svoje deti. My sme uvažovali ako teda pomôcť tejto 

koncepcii. A preto sme na podnet pani poslankyne Reinerovej, aj z mojej iniciatívy, 

podporil to aj pán poslanec Jusko a s participáciou Centra predagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej, pod vedením pani doktorky 

Grečnerovej, my realizujeme taký anonymný prieskum, ktorý mapuje názory rodičov 

k odloženiu školskej dochádzky a záujem o realizáciu programu pre deti s odloženou 

školskou dochádzkou v materských školách, alebo zriadenie prípravného ročníka v 

základnej škole. Túto svoju aktivitu odôvodňujeme dlhodobým nedostatkom kapacít 
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v materských školách. Ale samozrejme aj nevytváraním možností vzdelávacích 

programov pre deti s odloženou školskou dochádzkou. V tom prieskume, veľmi 

takom krátkom, sme sa pýtali, či žiadajú odklad tejto školskej dochádzky, či ho 

žiadajú na základe odporúčania lekára, psychológa. Či by preferovali to rozhodnutie 

o odklade školskej dochádzky zostať v materskej škole alebo absolvovať program 

pre deti s odkladom školskej dochádzky v triede so zníženým počtom žiakov, či si 

myslia, že treba rozširovať kapacity materských škôl, či by privítali zriadenie 

prípravného ročníka v Ružinove. Výsledky toho anonymného prieskumu sa teda 

robili na Základnej škole Mierová, Medzilaborecká, Drieňová, Ružová dolina, 

Bachová. Tak isto to bola v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie. Pri vyšetrovaní zrelosti zatiaľ máme taký zmapovaných asi takých 60 

respondentov. O odklad požiadalo 36. Ja mám informáciu, že už je to ďaleko vyššie 

číslo. Lekári navrhujú práve v týchto 36 percentách... aj psychológovia, preferencia o 

rozhodnutí zostať v materskej škole je 21 respondentov, absolvovať program je 30 

respondentov, rozširovanie kapacít 49, zriadenie prípravného ročníka až 51 

respondentov. Chcela by som povedať, že prípravný ročník podľa školského zákona 

je parketou špeciálnych základných škôl. A vieme, že tento ročník sa každoročne 

otvára v Špeciálnej základnej škole na území Ružinova, na Nevädzovej ulici, ktorá 

tam sídli od roku 78. Dnes je to vysoko špecializované pracovisko s odborníkmi. .. 

Takže budem pokračovať  ... dnes je to špecializované pracovisko s odborníkmi v 

oblasti špeciálnej pedagogiky. Súčasťou  školy je aj novo zriadené centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré disponuje špeciálnymi pedagógomi, 

psychológom aj logopédom. Poskytované sú tu individuálne terapie a stimulačné 

programy, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Toto vzdelávanie je 

však určené pre deti, ktoré dovŕšili 6 rokov, ale sú to pre deti so zdravotným 

znevýhodnením, choré, zdravotne oslabené s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

poruchou pozornosti, poruchou správania. Cieľom je samozrejme pripraviť ich na 

úspešné zvládnutie  školskej práce v základnej škole alebo špeciálnej základnej 

škole. Teda ide o proces samotnej diagnostiky a individuálnej implementácie 

stimulačných programov. Po ukončení potom dieťa môže byť zaradené do triedy 

ktorejkoľvek základnej školy. A v triede tam je najviac teda 8 detí,  čo sa môže 

venovať každému jednému dieťaťu individuálne. My sme navrhli uznesenie - štyria 

poslanci: pán Hrapko, pani Barancová, pani Reinerová, pani Tomášková, po a) - že 

berieme materiál na vedomie. Po b) ukladáme prednostovi mestskej časti inžinierovi 

Hagarovi pripraviť návrh finančného a organizačného zabezpečenia prípravného 

ročníka Základnej školy Borodáčová pre deti s narušenou komunikačnou 

schopnosťou alebo poruchami pozornosti alebo správania. Po 2.) elokovaných tried 

Materskej školy Bancíková v priestoroch Základnej školy Borodáčová pre deti s 

odloženou školskou dochádzkou. A po 3.) pripraviť podklady predpokladaným 

finančným nákladom s určeným spôsobom a špecifikácie ich zabezpečenia. Termín: 

Májové zastupiteľstvo. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne za slovo. Pani Barancová prečítala návrh uznesenia. Ja by som 

ho chcel ešte trošku zdôvodniť, aj z akého dôvodu. Lebo to má viacero dôvodov. My 

sme mali na sociálnej komisii, kde som predsedom, pani Kováčovú ako z miestneho 

úradu, ktorá vlastne nás informovala o počte detí, ktoré... ktorým bolo odporučené, 

aby im bola odložená povinná školská dochádzka. Tento rok to bolo, podľa tej 

informácie až 114 detí. Podľa toho, čo povedala pani Barancová, z prieskumu 
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vyzerá, že asi 51 detí z tohoto počtu má záujem o ten predprípravný ročník, alebo, 

ako by som to povedal, čiže tam ostáva časť toho budúceho, ak predpokladám, že 

rodičia ...že budú chcieť dať deti do 1. Ročníka. A ostala tam ešte pomerne veľká ... 

veľká časť detí, ktoré sa budú chcieť vrátiť do škôlok, teda ktoré budú chcieť dať do 

škôlok. V tomto roku bolo neprijatých ružinovských detí do materských škôlok do 

troch rokov 177, celkovo bolo vyše 430 detí neprijatých. Tzn. že v prípade, že sa 

nám vráti ešte ďalších 50 detí, tak toto číslo sa nám v podstate ešte tento rok zvýši. 

Preto sme dávali aj tento návrh, aby vzniklo vlastne elokované pracovisko Materskej 

škole Bancíkovej pre deti, ktoré sú už vlastne vekovo... ktoré môžu ísť do školy, ale 

ešte majú z iných dôvodov tú odloženú školskú dochádzku. A chcel by som požiadať 

poslancov o podporu tohto materiálu, pretože si myslím, že nám to rieši niekoľko 

problémov naraz. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia, alebo aj tie nové 

návrhy, ktoré prišli v poradí v akom prišli. Čiže najskôr tie nové a potom starý, nech 

sa páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Je tu len 1 návrh na zmenu uznesenia, ktorú 

vypracovala skupina poslancov: pán Hrapko, pani Barancová, pani Reinerova, pani 

Tomášková ktoré znie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

po a) - berie materiál na vedomie, po b) - ukladá prednostovi mestskej časti 

inžinierovi Hagarovi pripraviť návrh finančného a organizačného zabezpečenia 

prípravného ročníka Základnej školy Borodáčová pre deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou alebo s poruchami pozornosti alebo správania. Po 2.) 

elokovaných tried Materskej školy Bancíková, v priestoroch Základnej školy 

Borodáčova pre deti s odloženou školskou dochádzkou. A po 3.) pripraviť podklady 

predpokladaným finančným nákladom s určením spôsobu a špecifikácie ich 

zabezpečenia. Termín: Májové zastupiteľstvo. Prosím dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 5 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 5 sme schválili. 

 hlasovanie č. 16. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 5 

            - uzn. č. 251/XIV/2016 

 

 

 

Bod č. 6 

Prerokovanie mimoriadnej udalosti - uzatvorenie verejného parkoviska- Vystúpenie 

občanov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6. - Prerokovanie mimoriadnej udalosti - 

uzatvorenie verejného parkoviska. Poprosím, pán poslanec Matúšek. ... To je 

k čomu? .. Po 17-tej? Čiže pán poslanec tu nie je. 17:00. Dobré teraz je 17:00. Až po 

vystúpení občanov prestávku. Dobre. Mám tú prihlášky. Budem čítať už teraz 

očíslované prihlášky. Budeme hlasovať jedným hlasovaním. Pán... pán Herceg, pani 
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Kamenská, pani Nemčeková a pani Kramerova. Dúfam, že som na nikoho 

nezabudol. Čiže pripravme sa na hlasovanie. Vašim hlasovaním umožníme vystúpiť 

... vystúpiť o 17. hodine občanom, ktorí sa prihlásili. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme.  

 hlasovanie č. 17. 

           za: 20, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

            návrh bol schválený 

 

Hlasovanie: Čiže, evidentne môžete sa pripraviť v takom poradí, ako som hovoril. Nech sa 

páči. Pán Herceg a pripraví sa pani Kamenská. 

 

p. Herceg, obyvateľ MČ: Ďakujem za slovo pán starosta. Vážené pani, poslankyne vážení 

páni poslanci, vážení občania a pracovníci. V tejto časti chcem vystúpiť ku 

rokovacím poriadkom. Ku bodu, ktorý síce bol stiahnutý, ale myslím si, že... že by 

bolo dobré, kebyže sme sa k nemu vyjadrili aj my, ako verejnosť ,možno ako 

členovia komisie – neposlanci. A podobne. Ten návrh bol v celku dobrý ... a 

oceňujem prácu hlavne pána poslanca Slobodu, ktorý zorganizoval myslím, že to 

bolo v jeho réžii, a z jeho iniciatívy, stretnutia s občanmi a pripomienkovanie, kde 

ešte aj v tomto kroku sa vyčistili nejaké veci. Ale bol tam jeden zásadný bod, s 

ktorým aj ja osobne a aj iní poslanci, ktorí boli na tom stretnutí mali problém. A to 

bol čl. 3, bod 8 - striktné vymedzenie, že rokovania komisií sú neverejné. Podobne 

rokovania miestnej rady. Myslím si, že poslanecký mandát je mandát, ktorý by sa 

mal vykonávať verejne. A tak isto aj rozhodovania, uznesenia a aj  obhajobu názoru 

poslancov... by mali mať možnosť občania svojou účasťou aj na rokovaniach komisií 

vidieť... ako teda vykonávajú ich mandát. Nie je to o nedôvere poslancom, ale je to 

... je to naozaj o to transparentnosti, ku ktorej sa zaviazali aj poslanci mesta. A verím, 

že teda, nejaký podobný materiál sa prijme aj v tomto zastupiteľstve. A ak sú 

pripomienky ku tomu, že ako sa to dá realizovať - čo keď mi tam príde 100 ľudí, čo 

keď prídu dvaja, traja krikľúni - to všetko sú technické veci, ktoré sa dajú riešiť, 

podobne, ako to rieši veľký rokovací poriadok tohto zastupiteľstva. Len vám chcem 

dať teda naozaj na zváženie, keďže sa asi o ňom bude rokovať ďalej a bude sa 

dolaďovať... a aby ste prihliadli aj na tieto názory a umožnili účasť verejnosti aj na 

rokovaniach komisií. A jej účasť sa dá  technicky riešiť určite istými pravidlami. 

Samozrejme ...nesmeruje to ku chaosu, ale ku transparentnému vykonávaniu 

poslaneckého mandátu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pani Kamenskú, materské 

centrum Hojdana a pripraví sa pani Nemčeková. 

 

p. Kamenská, obyvateľka MČ:  Dobrý deň. Ďakujem za tento priestor. Rada by som 

povedala pár slov k Materskému centru Hojdana, ktoré sa síce dneska neprerokúva, 

ale nám, ako občanom leží... nechcem povedať, že v žalúdku, ale na srdci. Že čo 

bude s Materským centrom Hojdana. Po situácii, ktorá sa stala v decembri, máme 

schválené, ak môžem povedať za nás, nájom len na 1 rok. Teda materské centrum 

nemôže žiadať o granty a myslím si, že sú tu iné priestory, kde by sa mohlo 

zastupiteľstvo, ako aj poslanci v zaujímať o to, či sa tam, nemôžu vytvoriť nové 

miesta materských škôl. Niektorých poslancov sme oslovili s touto situáciou - 

a popravde, nechcem to ako zveličovať, ale niektorí nevedia skutočné počty, koľko 

detí bolo neprijatých do materských škôl. Ak by som mohla zopakovať, je to 177 

s trvalým pobytom v Ružinove. Ale prijímame deti s trvalým pobytom mimo 
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Ružinova, aj s vekom do 3 rokov. S touto situáciou, by sa dalo niečo riešiť. Verím, 

že teda, je tu nejak... to sú čísla, ktoré boli prejednané na zastupiteľstvo v decembri a 

v januári. Zároveň sme si zisťovali, že či nie sú iné priestory, kde by sa dali rozšíriť 

materské školy. Pretože vláda vyhlásila na začiatku tohto roka takú výzvu, kde dáva 

79 miliónov EUR na rozšírenie materských škôl, existujúcich. Akože, toto sú 

peniaze, ktoré by mesto nemuselo investovať a určite by vedelo využiť vládne granty 

- na rozšírenie miest existujúcich materských škôl. A neviem, že či vám záleží, ale 

napríklad Základná umelecká škola Exnárova sa bude sťahovať do nových 

priestorov. Tam vzniknú dvoje jasle. MŠ Exnárová ... a ešte druhé, ktoré sa uvoľnia. 

Sú to jednoposchodové... jednopodlažné budovy, ktoré by sa dali rozšíriť. Sú tu 

miesta, ktoré by sa dali vysporiadať, napr. služobné byty, ktoré sú v materských 

školách. Skutočne rozmýšľajte, alebo porozmýšľajte, s miestnym úradom, 

spolupracujte nad tým, aby sme mali možnosť rozšíriť materské školy, bez toho, aby 

ste nám  zrušili materské centrum. Ja neviem, kam rodičia budú chodiť s deťmi, keď 

nám zrušíte jediné materské centrum. Ak  je to o tom, že konsolidujete nájomné 

zmluvy, ako mi to bolo povedané niektorými poslancami, tak akceptujem, Ale to, že 

sa robí analýza na prerobenie priestorov na Hamburskej 2, nevyzerá, že sa robia 

konsolidácie zmlúv, ale skôr, že sa jedná o prerobenie týchto priestorov. Myslím, že 

občianske združenie tu funguje 15 rokov. 13 rokov v daných priestoroch. Snažia sa 

ako vedia. A ja momentálne som na materskej dovolenke a nevidím iné priestory, 

kde by sme mohli chodiť s deťmi. Skutočne, aj verejná zeleň nie je nikde ohradená, 

aby ste tam mohli dieťa vypustiť. Ak by ste mohli podať ďalej informácie,  alebo si 

zistiť skutkový stav veci a zamyslieť sa nad tým, kde inde by sa dali rozšíriť teda 

miesta v materských školách s tým, že by sa teda zachovalo Materské centrum 

Hojdana. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Páni Nemčeková, a pripraví sa pani Kramerová.  

 

p. Nemčeková, obyvateľka MČ: Príjemné popoludnie. Ďakujem za slovo. Chcela by som 

nadviazať na pána Hercega, ktorý sa vyjadril, že k bodu, ktorý bol síce stiahnutý... Ja 

som si pripravila zopár faktov. A v podstate, aby sa to vám dostalo...  možno veci je 

pekné rozprávať, ale uvedomiť si, že zdroj informácií som čerpala z webu miestnej 

časti. Rokovací poriadok v roku 2002, za pána starostu Kuboviča, 4 dodatky. 

Posledný dodatok z roku 2010. Ako ste vznikli... nastúpili ste tu ..do nové ...  

vymenené poslanecký zbor. Na začiatku bolo mnoho nespokojnosti, mnoho ambícii, 

čo sa všetko spraví. Prajem vám veľa úspechov, aby ste tie všetky poslanecké sľuby 

dodržali a všetky predvolebné, čo ste hovorili, čo to bolo, tak ... v podstate uplynul 

rok, presne pred rokom sa prijalo uznesenie, že bolo by vhodné zaradiť a v podstate 

upraviť rokovací poriadok, aby už bol s dobou alebo vyjadriť sa - to, čo v ňom bolo 

zle alebo nie. Ubehol rok a sa to v podstate stiahlo. Taktiež by som chcela 

poďakovať pánovi Slobodovi, pánovi Barancovi, pánovi poslancovi Juskovi, ktorí sa 

zúčastnili a boli za to, aby bolo ...  aby to ...  pani poslankyni Barancovej - 

ospravedlňujem sa - aby to bolo verejné prerokovanie. Myslím si, že, ak vo verejnom 

záujme vystupujú, vystupujete a prijali ste prácu vo verejnom záujme, pre verejnosť, 

tak hádam by to malo byť otvorené. A sa tam na tom podieľať. Prekvapilo ma, aké 

bolo ... že v podstate tak, že ... sú tie zasadnutia neverejné. Myslím si, že to nie je 

správna cesta. Študovala som materiály. Možnože vy na to nemáte toľko času, alebo 

ste zahrnutí inými povinnosťami a nestíhate materiály... I v pôvodnom rokovacom 

poriadku bol ... bolo povinnosťou vykonať zápis. Boli tam síce obmedzenia, že ako v 

skrátenej forme. Koľko takých zápisov? Až keď som na to upozornila, že je zákonná 
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povinnosť – prepisy - a ... by sa... boli vždy dokladovateľné,  keď sú, tak sa stalo. V 

roku 2015 iba 5 prepisov je na webovej stránke. Od  ... od ... od 9.  mesiaca. A v roku 

2016 je 1 prepis. Ďalej s tým... akože ...v podstate ... akože keď potrebujete hľadať 

faktograficky všetky fakty sú na to v podstate  v prepise. Právne zvukový záznam je 

nápomocný, ale záznam a zápis a prepis sa má vyhotoviť. Táto mestská časť svojim 

spôsobom to ignoruje? Otvorenosť samosprávy. Plno projektov „Transparentyinžln“ 

... ale pred občanmi sa zatvárate. V podstate, vždy sa stretneme...Ak 12 mesiacov 

vám nestačilo... nestačil...  čas na to, aby ste pripravili rokovací poriadok, tak prajem 

vám ďalších 12 mesiacov. Bude rok 2017. A možno v roku ... po roku 2017 budete 

uvažovať ako si budem robiť predvolebnú kampaň. Možnože sú to tvrdé slová, ale 

trochu, by som chcela vidieť viacej výsledkov, s čím ste nastupovali, že upravíte to, 

čo treba. Po dvanástich mesiacoch sa to dajako nepodarilo. Pevne verím, že občan 

nezostane za dverami a že je verejný prísľub, že otvoríte sa samospráve a budete 

počúvať občanov bude prenesený i v rokovacích poriadkoch. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Poprosím pani Kramerovú. 

 

p. Kramerová, obyvateľka MČ:  Takže dobrý deň, pán starosta, páni poslanci pani 

poslankyne. Volám sa Martina  Kramerová, som tu za občanov Peterskej ulice, 

Podlučinského, a zároveň za Kostlivého, vo veci - výstavba bytový dom a Peterská 

ulica. Je toto veľmi... dosť dôležitá téma pre týchto občanov, pretože sa týka 

bezprostredne výrubu zelene, zvýšenia statickej a dynamickej dopravy v tejto danej 

lokalite, ktorá je vlastne už aj teraz momentálne v tomto čase neúnosná. Chcem 

poďakovať aj pánu poslancovi Hrapkovi, vlastne, ktorý  sa angažuje tejto veci a robí 

všetko preto, aby táto výstavba v tej danej lokalite neprebehla. Takže je tu viacero 

dôvodov, prečo vlastne s touto výstavbou nesúhlasíme. Je to vlastne celkové 

zhoršenie životného prostredia, tzn. že úbytok zelene, jednak tam zvýši statická a 

dynamická doprava v tejto danej lokality, kde aj momentálne  - nie sú tam 

vybudované chodníky, tzn. že chodci sú tam neustále ohrozovaní,  autá tam nemajú 

kde parkovať. Takže naozaj lokalita je už aj tak dosť , si myslím, taká frekventovaná. 

Touto výstavbou  by samozrejme sa narušila aj statika daných domov. Tzn. že môže 

tam následne, začať praskať, tou danou výstavbou, praskať múry, keďže sú tam tie 

niektoré domy už aj staršieho charakteru, tzn. že tam môže ... tam byť narušená 

statika a tak isto hrozí riziko vlastne znečistenia ovzdušia, prašnosť, hlučnosť, 

vlastne otrasy, ktoré by boli spôsobené ťažkými mechanizmami  v tejto danej 

lokalite. Takže, taktiež, hrozí tam nepresvetlenie jednotlivých budov, čo sa týka ... 

keby tam nastala vlastne táto výstavba, hrozilo by tam, vlastne zatienenie a tým 

pádom aj vlastne znehodnotenie celkovo tých ostatných obytných domov. Dané 

územie je kvalifikované ako stabilizované a naraz vlastne - týchto podlažných plôch 

- by vlastne zvýšil neúmerne zaťaženie danej lokality a znížil by... alebo vlastne 

nastal by úbytok zelene. Ja pevne verím, že páni poslanci zahlasujú proti tejto 

výstavbe, aby sa táto výstavba a nikdy , nikdy nerealizovala. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne To bolo posledné vystúpenie. Možnože 

práve na túto Peterskú, ak môžem, zareagujem. V minulom volebnom období tento 

projekt začal, s tým, že vtedy ..  vtedy bol taký odpor na ... najskôr  teda -  súhlas na 

komisii územného plánovania. Ja tým, že to okolie veľmi, veľmi podrobne poznám, 

tak nesúhlasil som s touto výstavbou. Ale to nie je dôležité, to, či starosta súhlasí, 

alebo nesúhlasí. Našťastie nemali ani záväzné stanovisko hlavného mesta. Pokiaľ si 

dobre pamätám, tak práve z dôvodu vjazdu a výjazdu do podzemných garáží, ktoré 
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neboli riešené na pozemku vlastníka, alebo pozemku žiadateľa, investora - ako ho 

nazveme. Pravdepodobne - a v tichosti - pracoval tento investor na novom ... novom 

projekte. Veľmi malá zmena z môjho pohľadu. Ale,  záväzné stanovisko hlavného 

mesta dostal. Ale to, čo my dostávame z mesta, prehľad investičných zámerov, tam 

to nebolo. Čiže žiaľ, nezachytili sme to tu mestskej časti, kde sa vyjadril ... 

vyjadrujeme k prerokovávaným investičným zámerom. Je to -  ako  - opakujem, má 

všetky súhlasy, začína územné konanie. Takže poprosím, ja som si pozeral, že či ste 

účastníci konania, či dostanete... dostanete do schránok, alebo teda domov 

oznámenie. Žiaľ, tá prenosná úradná tabuľa, ktorá tam chvíľu bola, tak niekto ju 

ukradol. Či to bol investor, alebo kto - ja to už nejdem skúmať. Ale vyvesili sme tam 

aj dočasnú úradnú tabuľu, ktorá možnože po pár hodinách odtiaľ zmizla. Ja som si to 

bol tiež ešte skontrolovať. A skutočne, už som ju tam nenašiel. Ale poprosím vás, 

v spolupráci, tí, čo ste účastníci konania, máte právo nahliadať do spisov a máte 

právo sa odvolávať. Tiež si myslím, že je to nezmyselná výstavba na parkovisku, 

ktoré už nie je naše. A  chýba tam chodník a je tam úzka ulica. Neobstojí to, že to - 

myslím, že bude štvorposchodový alebo ešte nižší bytový dom, ale je to úzka ulica, 

kde nie je riešená... nie je riešený pohyb chodcov práve z tej strany rodinných 

domov. Tak ešte raz vás prosím, vy, čo ste účastníci konania, tak aj v tomto štádiu 

zaujímajte sa o tento projekt - a odvolajte sa, ak teda máte pochybnosti 

o svetlotechnike, o počte parkovacích miest. Ale z pohľadu noriem ... my... nám ten 

investor doložil všetky stanoviská a musíme začať územné konanie. V minulosti, 

našťastie, sa mu to nepodarilo, pretože nemal záväzné stanovisko hlavného mesta. 

Pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Pre občanov ... aby teda vedeli ... lebo v rámci Rôzneho , mám pripravený návrh 

uznesenia, ktorým mestská časť nesúhlasí s danom výstavbou. Ale aby ste vedeli už 

teraz, v podstate, čo sa udialo minulý týždeň, začalo územné konanie. Účastníci 

konania... oprávnení účastníci konania napadli záväzné stanovisko mesta, stavebný 

úrad prerušil konanie, stavebné konanie a vracia... požiada mesto o znovu vyjadrenie 

k záväznému stanovisku, či naďalej na ňom trvá alebo nie. A budem prosiť 

poslancov mestskej časti, aby v bode Rôzne podporili môj návrh, ktorým 

odmietneme túto výstavbu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže nikto sa nehlási do diskusie, končím diskusiu. 

A vyhlasujem prestávku do 17... -  povedzte si – 30? 10 minút stačí? Stačí vám?  

Koľko.17:45? Ale buďme dochvíľni. 

 

 

Bod č. 6 

Prerokovanie mimoriadnej udalosti - uzatvorenie verejného parkoviska 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Dámy a páni, pokračovali by sme v rokovaní zastupiteľstva bodom 

číslo 6 - Prerokovanie mimoriadnej udalosti - uzatvorenie verejného parkoviska. 

Poprosím pána poslanca Matušeka, aby uviedol tento bod. A k tomuto bodu sa 

prihlásil pán Čižmárik. Čiže keď bude uvedený bod, tak odhlasujeme, aby mohol 

vystúpiť. Takže nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Matušek: Ďakujem pekne pán starosta, ja chcem poďakovať tu prítomným poslankyniam 

poslancom aj vedeniu miestneho úradu, že ste mi umožnili, aby som vystúpil k 

tomuto mimoriadnemu bodu. Viete, keď ráno vstávate a pozriete sa von z okna 
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a vidíte nákladný automobil, ako ramenom prefabrikáty dáva na vjazdy a výjazdy, na 

verejné parkovisko. No čo urobíte, zbehnete dole a začnete zisťovať skutkovú 

podstatu veci. Skutková podstata veci je, že akcia vyvoláva reakciu. Nesieme svoju 

vinu aj my na tom, pretože sme si tuná dali uznesenie, v ktorom sme si vyžiadali 

právnou analýzu zámeny pozemkov, o ktorú požiadala príslušná firma Zelinka. 

Práve táto menovaná firma si objednala dodávateľov ... dodávateľov  z Banskej 

Bystrici  a títo dodávatelia, včetne súkromnej bezpečnostnej služby včera začali 

vykonávať rozkopávkové práce. Čo čert nechcel, mali smolu, pretože akurát som sa 

nachádzal doma a tieto rozkopávkové veci som musel riešiť. Jednak tlmiť 

rozhorčenosť občanov a jednak vysvetľovať tým prítomným dodávateľom, že pokiaľ 

mi nepredložia úradný doklad Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Ružinov a 

keďže ide o parcely aj patriace pod, časť - magistrátu, keďže neboli vydokladované 

tieto to potrebné veci, čiže povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 3. a 4. 

Triedy, tak som ich požiadal, aby to  dali to rozkopané do pôvodného stavu. A dlho 

sme nemuseli čakať, pretože toto sa odohrávalo zhruba o 11. Hodine, včera 

dopoludnia a dneska dopoludnia pred 9. hodinou ráno nastalo uzatvorenie dvoch 

vjazdov a dvoch výjazdov  - a 3. aby tam to plne obsadené parkovisko, aby tie autá 

mohli odtiaľ výjsť. Čo sa bude diať ďalej, neviem. Toto je skutková podstata veci. Ja 

nebudem rozvádzať, prosím, vás pekne to, čo tu odznelo – petíciami, prokurátorom, 

príslušnej prokuratúry, rozhodnutím Krajského súdu, atď. Táto príslušná súkromnú 

spoločnosť nemá žiadnu zákonnú možnosť takéto nekorektné postupy prevádzať. 

Preto by som prosil vás, poslancov, a preto by som poprosil predovšetkým vedenie 

úradu  a najmä pána starostu, aby urobil v tejto veci poriadok. Lebo sme zákonným 

štátom. A keďže platia zákony o prokuratúre, o policajnom zbore a takisto aj o 

obecnom zastupiteľstve ... alebo o obci a jeho práva, ako starostu, môže uplatniť 

zákonnosti a ten poriadok, samozrejme, nastoliť. Ja som si dovolil - nie ako 

poslanec, ale ako predseda združenia občanov, napísať včera už reakciu. Na základe 

dnešných pracovných aktivít prítomných dodávateľov na verejnom parkovisku - čiže 

25. 4. - objednaných firmou Zelenka si vás dovoľujem, pán starosta, oboznámiť, že 

rozhorčení obyvatelia predmetnej lokality zastavili príslušné výkopové práce na 

trávnatých častiach parciel, ktoré nevlastní predmetná firma. Prítomní pracovníci 

dodávateľských firiem nemali pri sebe povolenie na príslušné vykonávanie 

objednaných pracovných činností. Na základe uvedenej informácie vás predmetné 

združenie občanov žiada o nasledovné písomné stanovisko - atď.  - nebudem čítať 

ďalej a zdržovať. Ak vás môžem požiadať, pomôžte občanom, ktorí majú relevantný 

štatút verejného parkoviska - z jednej tretiny na tomto verejnom parkovisku, a 2 

tretiny - obchodné centrum, ktoré tam bolo postavené. A táto predmetná firma 

vlastní len pozemok pod stavbou. Je to troška také zložité. Tak, prosím vás pekne, 

zaujmite k tomuto stanovisko. Ak môžete občanom pomôcť, pomôžte. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Dám teraz hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť pán 

Čižmárik. Čiže pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Nech sa páči,  pán Čimárik. 

 hlasovanie č. 18. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

            návrh bol prijatý 
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p. Čižmárik, obyvateľ MČ: Dobrý deň, Čižmárik je moje meno. Ja by som možno niektoré 

veci zopakoval. Ja v tej lokalite o ktorej pán Matúšek hovoril bývam 35 rokov. A už 

teraz, keď je to parkovisko plné, v podstate je tam dopravný kolaps. Tzn. keď sa 

stane sa zasa to, čo bolo predtým, že bude uzavreté, bude tam definitívny kolaps. A 

okrem toho si myslím, osobne, že už by sa mal zastaviť tento bordel v tomto štáte, 

pretože ak človek vlastní pozemok a stavbu na ňom vlastní magistrát  ... nech .. je 

uplatnené, ale nech je o tom nejaká debata. A nie, nejakým spôsobom, že človek si to 

tam zabráni - a teraz bez toho, aby nebolo niečo, si tam chce vyberať peniaze. Tzn. 

Že - keď vás môžem poprosiť, keď budete  o tom rozhodovať, skúsme sa na to 

poriadne prezrieť, aby sa to nejak dalo vysvetliť, alebo respektíve vyriešiť. Pretože 

určite nejaký spôsobom - a už dva razy sa riešila tá výmena tých pozemkov 

a vždycky to nejakým spôsobom zlyhalo. Takže aj pre obyvateľov, ktorí tam bývajú 

by bolo možné zaujímavé, keby sa to nejakým spôsobom vyriešilo a urobilo sa tam 

nejaký poriadok, čo sa týka parkovania. Pretože toto nie je riešenie,  že si to niekto 

zablokuje, jak taký hulvát  - a proste  - bez toho, aby niekomu niečo povedal, bude 

zabraňovať ľuďom parkovanie. No katastrofa! Takže prosím vás, keď sa bude dať - a 

magistrát umožní tú výmenu a bude vôľa, tak prosím vás, hlasujte za to, aby sa to 

vymenilo a s tým Miletičovským  parkoviskom, a niečo sa tam vyriešilo, nejaké 

normálne parkovanie. Pretože to už je fakt veľmi veľa rokov a už by sa ten bordel 

mohol vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S pánom poslancom Matušekom sme komunikovali 

kedysi v minulosti aj o tej spomínanej zámene, aj teda existoval nejaký projekt 

v meste. Budeme sa tomu venovať. ..A ... máte dobrého poslanca, pána Matušeka, 

takže budeme to riešiť. K tomuto bodu je návrh uznesenia? Nikto sa nehlási do 

diskusie? Končím diskusiu... Nech sa páči, pani poslankyňa, predsedníčka. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia pána poslanca 

Matušeka: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov - po a)  po 

prerokovaní berie na vedomie informáciu pána Matušeka o uzatvorení verejného 

parkoviska dňa 26.4.2016,  spoločnosťou Zelenka, spol. S r..o . A  po b) - Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu, Ing. Pekára, aby s 

plnou vážnosťou riešil vzniknutý chaos zapríčinený nezákonným postupom 

súkromnej spoločnosti Zelenka s.r.o. Termín : ... pán poslanec, prosím? ...  Ihneď. 

Ďakujem pekne. Dajte hlasovať prosím. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 23 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

tomuto bodu sme prijali.  

 hlasovanie č. 19. 

           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            - uzn. č. 252/XIV/2016 
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Bod č. 7 

Zámer hlavného mesta Bratislavy o výstavbe náhradných nájomných bytov na 

Astronomickej 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 7 - Zámer hlavného mesta Bratislavy o 

výstavbe náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici. Poprosím pána 

poslanca Juska, aby uviedol tento bod. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Vážené dámy, vážení páni, bremeno minulosti ako keby sa 

podsunulo do súčasnej doby. V roku 2006 pri prijímaní územného plánu Hlavného 

mesta Bratislavy, bola na Ostredkoch, na parcele číslo ... 1222 - 1223 prijaté  - táto 

parcela zadefinovaná ako parcela rozvojového ... rozvoja. Vtedy, pravdepodobne, 

bolo to za... keď bol starosta pán Kubovič, sa možno uvažovalo, že... nebola - po 1. 

taká výstavba mohutná, ako teraz a živelná. Možno bola  ... ani tie dôsledky sme 

vtedy vlastne nevideli, aké boli. Ale od toho roku 2006 prešlo dosť veľa obdobia a 

teraz vidíme, aká je situácia v Ružinove. Že každá  stavba a každé zahusťovanie 

Ružinova vyvoláva nevôľu pôvodných... alebo obyvateľov, ktorí boli pri zrode 

nového Ružinova. My sme otvorení potrebám občanov hlavného mesta Bratislavy, k 

potrebám teda výstavby náhradných nájomných bytov. Chcem upozorniť, že 

náhradné nájomné byty - sú byty není sociálne, ale sú to byty, ktoré majú vlastne... 

ktorý... riešiť... riešiť..... reštitučné požiadavky občanov, ktorí sa ocitli... teda 

v panelákoch a bytoch, ktoré boli reštituované. Tých reštituovaných občanov je 580. 

Vrátim sa teda ... kde chcú tie byty stavať – náhradné, nájomné. Hovorím o hlavnom 

meste Bratislava. Všetci z nás boli prekvapení, v apríli, keď sme sa dozvedeli - 

začiatkom, teda apríla - keď sme sa dozvedeli, že v tejto lokalite na Astronomickej 

a Čmelíkovej  - teda Ostredky a Pošeň, chcú... chce hlavné mesto...  alebo má zámer 

postaviť 150 bytov. Z toho 90 parkovacích miest a 60 parkovacích miest v okolí. 

Hovorím  - vychádza to z územného plánu v schváleného v oku 2006 ....teda  2007. 

My sme teda ... my, teda občania Ostredkov v počte 1241 obyvateľov, celej 

Bratislavy, nielen Ostredkov, vyjadrujú zásadný nesúhlas s výstavbou týchto bytov, 

pretože tieto byty sú  na pozemku... nevhodnom pozemku. Jednak byty postavené ... 

ľudia, ktorí žijú v týchto týchto domoch od 20, 30, možno aj viac rokov, sa im tam 

postaví až 9 .... deväťposchodová budova. Teraz sú tam vlastne dvojposchodové 

budovy, čo v Ružinove nie je až tak neobvyklé, že sa stavajú tieto veľké budovy. Čo 

je neobvyklé, že to stavia hlavné mesto Bratislava. Tento nesúhlas teda vyjadrili 

petíciou, ktorú vám, predpokladám, pán starosta odovzdá... odovzdá ju dnes. A dnes 

sa...  teda ďakujem, že sa môžeme venovať tejto problematike. My sme navrhovali, 

aj v súlade... zasadala už komisia územného plánovania. Touto cestou im ďakujem 

za ústretový krok, že sa touto problematikou zaoberala a prijala ... prijala určité 

rozhodnutia, ktoré budú ...chceme vyjadriť ich v tomto uznesení k bodu číslo 7, ktoré  

budú teda v synergii s tým istým uznesením, ako prijala komisia, pretože nechceme, 

aby... chceme sa postaviť a spolu s komisiou pre územné plánovanie a občanmi 

vyjadriť nesúhlas. A preto navrhujeme uznesenie k bodu číslo 7: za – a) ...nesúhlas... 

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov za a) nesúhlasí so 

zámerom výstavy náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici parcela číslo 

1222/3 a Čmelíkovej ulici. Po b)- odporúča hlavnému mestu Slovenskej republiky  

zmenu funkčného využitia dotknutých území na kód funkcie 1110 t.j. parky, 

sadovnícke a lesoparkové úpravy. Po c) - odporúča Hlavnému mestu Bratislava 

hľadať alternatívne pozemky pre investičný zámer výstavby nájomných bytov. 

Ďakujem. 



53 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prihlásili sa k tomuto bodu niektorí 

obyvatelia. Môžem teda prečítať a jedným hlasovaním poprosím o schválenie 

možnosti ich vystúpenia. Pán Herceg, pán Skladaný, pani Fatrdelová 

...(ospravedlňujem sa, ak som skomolil jej priezvisko),  pani Jančoučová, pani 

Mokrišková, pán Drobný. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Čiže... v tom poradí -  pán Herceg ako prvý. 

 hlasovanie č. 20. 

           za: 23, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

            návrh bol prijatý 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale ešte predtým, naozaj, dialo sa to čo už hovoril pán poslanec 

Jusko. Zasadala komisia a my sme pripravili list a teda tento list dostal aj pán 

primátor. Ja som bol u neho na rokovaní. My sme sa vzájomne informovali. Pán 

poslanec Jusko a pán poslanec hmm... skleróza ...  pán poslanec Patoprstý. Bol som 

na rokovaní u pána primátora. Neviem, ten výsledok sa mi zdá taký nejasný, ale 

pozval som ho aj na stretnutie - špeciálne k tejto výstavbe - v dvoch lokalitách na 11. 

Mája. Zatiaľ nemáme spätnú väzbu či príde. Takže v Ružinovskom echu to už asi 

nebude zverejnené, pretože zrejme pôjde, alebo užije v tlači. Ale budeme sa 

navzájom informovať, ak prijme pozvanie. Ale dovolím si prečítať tú žiadosť na 

prehodnotenie zámeru.“Žiadosť starostu Mestskej časti Ružinov na ..k ... 

prehodnotením respektíve zastaveniu zámeru výstavby náhradných nájomných bytov 

v lokalite na Astronomickej ulici v Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Vážený pán 

primátor, žiadame vás o prehodnotenie plánovanej výstavby náhradných nájomných 

bytov na Astronomickej ulici v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré... ktoré 

bolo ... zverejnené vo vestníku číslo 39/2016  25. 2. 2016 Úradu pre verejné 

obstarávanie, oznámenie 43/03 POP s názvom zákazky - Komplexné zabezpečenie 

výstavby náhradných nájomných bytov na ulici Astronomická v Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. Na základe podnetov poslancov sa Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov zaoberalo pripravovanou výstavbou náhradných 

nájomných bytov na Astronomickej uliciach a prijalo uznesenie číslo 244/XIII/2016  

zo dňa 31. 3. 2016, v ktorom nesúhlasí s výstavbou nájomných bytov na 

Astronomickej ulici. Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Ružinov na svojom zasadnutí 

dňa 11. apríla 2016 prijala  k plánovanej investičnej činnosti nasledovné uznesenie. 

Prítomní členovia komisie sa oboznámili s pripravovaným investičným zámerom 

hlavného mesta, výstavby nájomných bytov v lokalitách na Astronomickej a 

Čmelíkovej ulici. Komisia konštatuje, že v oboch uvedených lokalitách prebieha 

obstarávanie územných plánov zón. Obe vytipované lokality predstavujú zelené 

plochy našej mestskej časti, ktorej obyvatelia oprávnene veľmi citlivo reagujú na 

prípady, kedy... kde zeleň ustupuje výstavbe. Z uvedených dôvodov komisia 

vyjadruje svoj nesúhlas s pripravovaným zámerom a zároveň odporúča hlavnému 

mestu hľadanie alternatívnych pozemkov, respektíve zváženie, v spolupráci 

s investormi, disponujúcimi svojimi pozemkami, ktorí už v minulosti deklarovali 

ochotu podieľať sa na projekte výstavby nájomných bytov, komisia odporúča 

Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia preveriť možnosť zmeny 

územného plánu pre zmeny funkčného využitia dotknutých území, na kód funkcie 

1110 – Parky, sadovnícke a lesopark... lesoparkové úpravy. Predmetný pozemok, na 

ktorom je navrhovaná výstavba náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici 
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je súčasťou riešeného územia, pre ktorý Mestská časť Bratislava - Ružinov v 

súčasnosti už obstaráva Územný plán zóny Ostredky, na základe uznesenia 

miestneho zastupiteľstva číslo 389/XXIII/2013  zo dňa 10. 12. 2013, ktoré schválilo 

prípravu územného plánu zóny a súhlasu Hlavného mesta SR Bratislavy s 

obstarávaním územného plánu zóny Ostredky  - list Magistra číslo... - nebudem čítať 

- zo dňa 29. 4. 2014. Mestská časť listom zo dňa 27. 10. 2014 zverejnila oznámenie o 

začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán zóny Ostredky 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 9. februára 2015, zverejnila oznámenie o 

zmene hraníc riešeného územia obstarávanej územného...  územnoplánovacej 

dokumentácie územného plánu zóny Ostredky Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

V prílohe listu prikladáme hranice riešeného územia Územného plánu zóny 

Ostredky. Pre riešené územie je pripravovaná stavebná uzávera. Z tohto ...  

obstaraného ...  obstarávaného dokumentu vyplynie podrobnejšia regulácia 

záujmového územia. Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy 

uznesením číslo 440/2016 zo dňa 31. 3. 2016 schválilo dokument Pravidla 

participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja 

mesta a na územnoplánovacích procesoch Hlavného mesta SR Bratislavy. Z 

uvedeného materiálu vyplýva, že je dôležité poskytovanie včasných informácie... 

informácií a vedenie diskusie o konkrétnych investičných zámeroch, ktoré menia 

mestské prostredie, verejný či obytný priestor, alebo majú vplyv na celé mesto či 

mestskú časť. Pravidla participácie sa týkajú práv... prípravy okrem iného dôležitých 

investičným zámerom mesta, ktorými sú najmä ...zámery, ktoré svojím charakterom 

obsahovo alebo hmotovo výrazne ovplyvnia rozvoj mesta alebo jeho časti. Sú to 

všetky významné alebo rozsiahlej stavby ako aj investičné zámery v lokalitách 

vysokého významu z hľadiska verejného záujmu, ktoré zabezpečuje mesto. Dôležité 

investičné zámery mesta budú výsledkom riadnej územnoplánovacej prípravy tzn. že 

budú overené riadnymi urbanistickým štúdiami, alebo že budú riešené v rámci 

územných plánov zón, kde je možná účasť občanov. Mesto nebude uplatňovať takéto 

stavby území len na podklade dokumentácie pre územné konanie, ktoré nerieši 

...širšie súvislosti a komplexne dopad investičného zámeru na dané územie 

respektíve na mesto. Na Astronomickej ulici pozemok parcela. číslo 1222/3, 

katastrálne územie Ružinov o výmere 6993 m², LV číslo 1, na ktorom je plánovaná 

výstavba náhradných nájomných bytov sa v súčasnosti nachádza verejná zeleň, ktorá 

bola 7. januára 92 zverené protokolom o zverení majetku hlavného mesta a s ním 

súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Hlavné 

mesto listom číslo - zo dňa 18. 12. 2013 poslalo mestskej časti materiál Vytypovanie 

plôch pre náhradnú ... výsadbu ...pre náhradné výsadby zelene na území hlavného 

mesta SR Bratislavy. V tomto dokumente je, okrem iného, uvedená predmetná 

parcela pod poradovým číslom 177, ako parcela na uloženie náhradnej výsadby za 

výrub drevín. Na predmetný pozemok v zmysle uvedeného materiálu o  

vytipovaných plochách pre náhradné výsadby hlavné mesto listom zo dňa 27. 

januára 2016 dalo súhlas s umiestňovaním náhradnej výsadby, okrem iného na 

predmetnom pozemku parc. č. 1222/3 v katastrálnom území Ružinov. Vážený pán 

primátor, na základe vyššieho ... vyššie uvedeného žiadame vás o prehodnotenie 

respektíve zastavenie zámeru Hlavného mesta SR Bratislavy, t.j, plánovanej ... 

výstavby náhradných nájomných bytov v lokalite na Astronomickej ulici. Za kladné 

vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.“  Bola tam priložená aj tá príloha  - 

Vymedzenie riešenie územného plánu zóny Ostredky. Čiže... čiže takýto list odišiel 

magistrátu a verím, že pán primátor prehodnotí tento projekt a aj príde na stretnutie 
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toho plánovaného 11. Mája. Ale to vás budeme asi informovať nejako operatívne. 

Teraz poprosím pán Herceg, potom sa pripraví pán Skladaný. 

 

p. Herceg, obyvateľ MČ: Ďakujem pán starosta. Vážené panie poslankyne, páni poslanci 

a občania. Ďakujem, že tu teda odzneli aj všetky tie uznesenia, list, ktorý odišiel - a 

že odišiel promptne - a aj z našej komisie územného plánovania, kde sme tento bod 

navrhli prerokovať. A a teda aj vďaka podpore všetkých členov komisie ... toto 

negatívne stanovisko, alebo uznesenie bolo a teda, ako sme počuli, bolo... bolo aj 

zaslané. Ja to možno chcem povedať takým jednoduchým jazykom, že obstarávaním 

územných plánov zón na Pošni a na Ostredkoch primárne chceme zastaviť 

zahusťovanie týchto sídlisk developermi. Zrazu s veľkým prekvapením zistíme, že 

jeden z najväčších developerov v týchto stabilizovaných územiach sme práve my, 

naša firma, naše mesto. My sme všetci akcionári tejto firmy. A naša firma sa 

rozhodla, že ide proti našim záujmom, v tomto prípade. Lebo už samotná petícia, 

ktorá za pár dní len na Odstredkoch vyzbierala vyše 1200 podpisov, hovorí o 

všeobecnom odpore. Bohužiaľ, je pravda, že územný plán umožňuje na týchto 

miestach pomerne rozsiahlu výstavbu s regulačným kódom G alebo I, čo znamená 8 

až 11 podlaží. Umožňuje. Hej? Čo znamená, že aj urbanistická štúdia, ktorú spustilo 

mesto, teda generálny investor Bratislavy tam umožňuje nakresliť niečo takéto 

veľké. Každopádne, sú to posledné dve veľké, alebo vzrástle zelené plochy na konci 

Ružinovskej. Vieme, že tam už mnoho zelene padlo za obeť ďalším, väčším 

investičným zámerom. Už Ružinovská,  na tejto východnej časti lemovaná veľkými 

stavbami. Myslím si, že dokonca ani noví obyvatelia týchto stavieb, súčasných alebo 

budúcich, tiež nebudú nadšení, keď si kupovali niečo v zelenom Ružinove 

a nakoniec ešte aj mesto im to zahustí. Takže chcem vás poprosiť o podporu pre 

návrh uznesenia, ktoré pán poslanec ...sa predniesol. Podstatná je tam tá informácia, 

že žiadame a verím, že aj poslanci mestského zastupiteľstva, ktorých tu niektorých 

medzi sebou máme, si to osvoja a navrhnú zmenu v územnom pláne, na 1110, hej, čo 

je zeleň, parkové úpravy , pretože toto je jedine asi ten krok, ktorý aj do budúcnosti 

zastabilizuje tieto sídliska. Darmo my robíme obstarávanie územného plánu zóny, 

keď raz veľký územný plán tam umožňuje tú zástavbu, tak investor v tom prípade 

mesto, nebude súhlasiť, bude rozporovať a žiaľ taký územný plán ani nedokážeme 

dostať na papier - územný plán zóny, kde by sme tu zeleň mali. Taká je pravda. Čiže 

tu nás územné plány zón nezachránia. Potrebujeme zmeniť veľký územný plán 

týchto dvoch predmetných pozemkoch. Ešte posledná informácia, my sme sa 

pokúšali pár slov počas rokovania s primátorom, vonku, predniesť. Môžem to len v 

krátkosti zhodnotiť, čo odznelo. Pán primátor nevidí inú možnosť, ako stavať na 

týchto pozemkoch, lebo je zákonne viazaný, že musí riešiť nájomné byty. Ale ja 

verím, že ďalej bude počúvať občanov v tom, že prečo tie byty musia byť práve tu , 

kde je vzrástla zeleň. Mesto má iné pozemky. Možno Ružinov môže pomôcť nájsť 

iné pozemky. Dávam do pozornosti Bazovú, kde stačí zmeniť územný plán a mesto 

tam má veľký pripravený pozemok. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ja navrhujem, aby poslanci reagovali po vystúpení 

všetkých obyvateľov. Ale ... zostaň prihlásený. Nasleduje pán Skladaný, pripraví sa 

pani Fatrdelová. 

 

p. Skladaný, obyvateľ MČ: Dámy a páni, pekný dobrý deň. Moje meno je doktor Peter 

Skladaný, / troška sa ešte nachystám ... poprosím ... poprosím o svoje 3 minúty/ . 

Volám sa doktor Peter Skladaný, prichádzam sem medzi vás, ako váš spoluobčan, 
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ako otec 4 detí, ako zverolekár, ktorý pôsobí na predmetnej adrese, ktorú veľmi 

presne popísal môj milý predrečník. Tá situácia je presne taká. A park na 

Astronomickej je posledným... posledným zeleným miestom asi o rozlohe 100 krát 

200 m, ktoré nám ostalo. Prichádzam sem aj ako volič pána primátora Nesrovnala, 

ktorý zdúchol, prichádzam sem ako volič pána primátora Pekára, ktorý ... (starostu) 

... pardón, ktorý predo mnou tiež ušiel, už dnes raz, a prichádzam sem ako pamätník 

časov, keď na predmetnom mieste bolo tej zelene oveľa viac. Boli tam krásne 

stromy. Boli tam javory, boli tam exotické druhy stromov, bola tam tráva, boli tam 

živé kríky, boli tam kvety, bol tam strašný kľud, bola tam telocvičňa, bolo tam 

stredné odborné učilište - tí čo ste z Ostredkov,  viete o čom hovorím. Chodilo sa 

tam tancovať do tej telocvične, chlapi, otcovia rodín tam chodili  hrávať futbal, až 

kým sa jedného krásneho dňa, „niekto“ nedohodol s pánom Drozdom, a SOU išlo 

dole. Išlo dole! Na jeho mieste dneska stojí Lidl. Plechová búda.  Tento park je teda 

posledným... poslednou pamiatkou na časy, keď som ja začínal so svojou 

veterinárnou klinikou, na časy, keď som sa mal prejsť... kde prejsť so svojimi 

malými deťmi. Tento park je posledným miestom, kde vy majitelia zvierat, môžete 

svoje zvieratká venčiť, kde si možno troška oddýchnuť, troška sa schladiť, troška 

relaxovať, troška sa zamyslieť, nazbierať si kvety, šišky, nazbierať si kúsok... 

kúsok...kúsok  zelene domov do vázy. Prichádzam tu ako pamätník, aby som 

pripomenul pánovi Ing. Pekárovi s čím vyhral voľby. Pamätáte si to? Čo bolo na 

billbordoch? „Zastavím nezmyselnú výstavbu.“ To slovo tu už použil dneska pán 

starosta a ja to beriem ako rúhanie. „Zastavím nezmyselnú výstavbu“ – neznamená - 

pán Pekár, že zalejem hektolitrami betónu to posledné voľné miesto, ktoré nám ešte 

ostalo. A – „Zastavím nezmyselnú výstavbu“ neznamená, že povolím Ružinovská 1! 

- že povolím Ružinovská 33! - že povolím Ružinovská 44! - že povolím Bajkalská, 

a neznamená, že povolím výrub stromov, tých posledných. Pán starosta tu teraz je – 

akože - je jeden z nás!  Naraz ... už treba chrániť zeleň! Keď je 1000 podpisov proti 

tomu. On vie veľmi pekne rozprávať. On sa so mnou veľmi rád stretne! Raz, 2-krát, 

3-krát ...v jedálni, v kostole! Kde chcete! On sa s vami rád pokecá. Ale tie stavby 

rastú. Ďalšia vec, aby som to stihol. Pre mňa je tento malý boj ... je to náš malý boj, 

je to boj voliča so svojim vlastným zástupcom. Ešte raz - boj voliča so svojim 

vlastným zástupcom!,  ktorého volil. Viacerí z vás, možno všetci, sme volili pána 

Nesrovnala, mnohí z vás sme volili pána Pekára. A my sme tu dneska v pracovnom 

oblečení, aby sme zavreli svoje vlastné prevádzky, pani Fatrdlová – aby obiehala a 

vylepovala plagáty po vchodoch, aby zorganizovala petíciu. Čiže my chránime sami 

seba pred našimi zástupcami, ktorí sú za to platení. Pre mňa vec absurdná. Mám ešte 

pol minútky. Zaznelo tu slovo - verejný záujem - a som rád, že zaznelo. Toto je 

verejný záujem. Tých 1000 podpisov je len začiatok. Ja vám garantujem, v mojom 

mene, že tento verejný záujem tentokát vyhrá! A nebude platiť čo povedal Haščák, 

že volič je hovno. Pán Pekár, zabudnite na to. Pán Nesrovnal detto. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne. Pani Fatrdlová a pripraví sa pani 

Jančoučová. /Dobre som povedal to vaše meno? / 

 

p. Fatrdlová, obyvateľka MČ:  Dobrý deň prajem. Ja sa volám, pre úplnosť, Fatrdlová 

Magdaléna. Chcela by som vám zaželať dobrý deň. Chceli by sme vyriešiť problém, 

takže  trošku to skrátim, pretože je už pokročilý čas. Problém, ktorý majú občania 

hlavne občania na ulici ...  na ulici ... Družicová ulica, ktorá má tesne teda susediť s 

novou výstavbou náhradných nájomných bytov Astronomická. Dnes, 26. 4. boli 

odovzdané do podateľne mestskej časti petičné hárky v počte 69 kusov s podpismi 
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občanov proti zámeru výstavby.../ prepáčte je tu strašne sucho a už sme tu dosť 

dlho/... s podpismi občanov proti zámeru výstavby náhradných nájomných bytov 

Astronomická, parc. č. 1222/3 Mestskej časti Bratislava - Ružinov v počte  1249 

podpisov. Ja si dovoľujem, pán Pekár /ďakujem veľmi pekne,/ ... odovzdať vám 

petíciu ich s tými počtami hlasov, čo som hovorila.  Nech sa vám páči.... 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. 

 

p. Fatrdlová, obyvateľka MČ : Nikto... /pardon, prepáčte/... nikto z oslovených občanov 

bývajúcich na  Ostredkoch a v širokom okolí nemá nič proti prideľovaniu bytov 

ľuďom, ktorí nemajú, kde bývať. To aby bola prvá vec,  samozrejme. Ale prečo by 

mali na tom kúsku zelene, čo zostalo ešte, na tomto pľaci. My sme si naše byty 

museli kúpiť. A ešte 17 rokov budeme splácať úver, ktorý sme si zobrali na 

rekonštrukciu nášho bytového domu Družicová 2 až 10. Ani nechceme pomyslieť, čo 

by sa stalo s našou krásnou fasádou, keby sa tam vyrojili bagre a žeriavy a podobne. 

My si riadne platíme dane a myslíme, že poslanci, ktorých sme si zvolili, nám majú 

pomáhať. Prečo musíme vyvíjať nadmerné úsilie na obranu svojho bytového domu, 

ktorý tu stojí 50 rokov? A z vlastných prostriedkov sme sa postaralo o jeho vzhľad 

a funkčnosť. Nedávno, bola veľká havária na Obilnej ulici, hodiny a hodiny hľadali 

vodári funkčný uzáver vody. Toľko na okraj. V širokom okolí sa nenachádzal. 

Inžinierske siete sú staré a čakajú na rekonštrukciu. Ako sa môžu napájať na staré 

rozvody nové?  Cesty sú rozbité, neupravované, sú len zlátané. A chceme tu stavať 

nové garáže pre ďalšie autá. Kde je tam nejaká logika? V poslednej tlačovej správe 

pán primátor hovorí o hľadaní riešenia aj vo forme vytypovania ďalších lokalít, ktoré 

by sa na výstavbu hodili. Tak, aby sa mu to darilo. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem, nasleduje pani Jančoučová a pripraví sa pani 

Mokrišová... Mokrišková , ospravedlňujem sa. 

 

p. Jančoučová, obyvateľka MČ :  Príjemný podvečer želám .... príjemný podvečer. Vážené 

dámy, vážení páni. Chcem sa dotknúť toho, čo - ako som sa zúčastnila na tejto akcii 

ja, keď sem chodia po Ostredkoch a zbierala podpisy pod našu petíciu. Nebolo treba 

nikoho presviedčať. Akonáhle ľudia zistili lokalitu, kde je výstavba náhradných 

nájomných bytoch plánovaná, okamžite podpisovali. V rámci tejto akcie som 

natrafila na stavebného inžiniera, ktorý kedysi bol pri výstavbe týchto sídlisk 

a upozornil ma na jednu veľmi dôležitú skutočnosť a to, že všetky inžinierske siete 

boli dimenzované na vtedajšiu hustotu obyvateľstva. Že zahusťovanie novými 

budovami napojenými na existujúce siete nám prinesie nielen úbytok zelene 

zaťažujúci stavebný ruch a prašnosť, ale aj nepredstaviteľné škody na našom 

majetku. Skutočnosť, že v tejto lokalite je neprimerane obrovská stavebná záťaž - o 

tom niet pochýb. Už sme si zažili stavebného ruchu v najbližšom okolí nad únosnú 

mieru. Vidíte to aj na obrázkoch, ktoré sa premietajú. Pre istotu ich vymenujem. Išlo 

o výstavbu predajne Lidl, administratívnu budovu Lidl v 1. Etape, budovu železníc, 

administratívnu budovu Lidl v  2. etape, prestavba bývalého internátu SOU na 100 

malometrážnych bytov, výstavba deväťposchodového bytového domu na 

Ružinovskej oproti nášmu domu na Pošni, ako siedme - výstavba 9 poschodového 

bytového domu oproti predajni Lidl, teraz prebieha. A toto by bol už 8 stavenisko 

v našom najbližšom okolí. Viete, keď odchádzal pán primátor, nestihla som mu 

položiť otázku, či by to tiež na tom trval, keby tam bývala jeho matka?  No, ja viem, 

že asi ťažko. Ja sa chcem obrátiť na vás, keď budete hlasovať - pomôžte nám. 
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Neberte nám prosím poslednú zeleň pod našimi oknami. Ani teplo slnečných lúčov 

a zabráňte možným následkom z poddimenzovania inžinierskych sietí. Keď parcela 

číslo 1222/3 bude preklasifikovaná na kód 1110, ako vo svojej petícii žiadame, bude 

to vaše poďakovanie za naše hlasy, bez ktorých by ste neboli tam, kde o tom môžete 

rozhodovať. Ďakujem vám za pozornosť a za pochopenie.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Pripraví sa pani Mokrišková a nasleduje pán Drobný... a ...pán 

Drobný? 

 

p. Drobný, obyvatel MČ : Dobrý deň prajem. Ja - v podstate - už tu bolo, vlastne povedané 

všetko, skoro všetko čo som chcel povedať. Ako, tejto téme sa venujeme už 2 

zastupiteľstvo. Na minulom sme vás oslovili prvý krát. Žiadame vás, aby ste nám 

pomohli v tejto veci. Pretože naozaj, tento nápad, postaviť 10 metrov od nášho 3 

poschodového domu, dve 9 poschodvé opachy, je chorý. Tam človek ráno otvorí 

okno, a bude kukať, že čo robia na raňajky susedia. Respektíve čakať, že ktorú 

minútku tam kúsok slnka prejde... sa pomedzi tie 2 baráky dostane ku nám?  To... 

to... to nejde, a to ešte ... volá sa to, že Astronomická. Ale v podstate Astronomickú 

ulicu to ani tak veľmi nelízne. Kto doplatí na toto najviac, je... sú obyvatelia 

Družicovej, prípadne Ružinovskej jedničky, ktorí nebudú mať vôbec slnko. Takže 

prosím vás, pomôžte nám. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. To bolo posledné vystúpenie obyvateľa. S faktickou pán 

poslanec Sloboda a potom nasleduje pán poslanec Gudán. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja som chcel len zareagovať na to tvrdenie, že pán primátor nemá inú 

možnosť. Pokiaľ dobre viem, tak minimálne za župu sme mu ponúkli budovu 

bývalého internátu na Račianskej, ktorú by práve mohol využiť na ... prerobenie na 

takéto byty. A toto odmietol. Takže minimálne túto jednu možnosť mal - a stále má - 

pretože tu budovu stále vlastní župa a stále s ňou nič nerobí. To znamená, že nič mu 

nebráni využiť toto, namiesto výstavby na Astronomickej. Kľudne môže. Určite ho 

to bude stáť menšie finančné prostriedky, ako výstavba takejto novej budovy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo.  Na adresu pána Hercega, člena našej komisie, chcem 

len povedať - je chybou vysvetľovať si podstatu alebo zmysel tvorby 

územnoplánovacej dokumentácie zóny len na to, aby sa zastavilo zahusťovanie. 

Územný plán, či už zóny, má vyššie ambície, pretože má chrániť územie, rozvíjať 

toto územie, chrániť obyvateľov. Pokiaľ sa bude argumentovať zákonným 

spôsobom, majú občania väčšiu šancu uspieť u pána primátora, ako ... ako tou 

argumentáciou  o tom zahusťovaní. A ako dovolíte, ešte jednu vec. Urbanisticky - 

územie Astronomickej i iné ako ... cez ... cez križovatku  ... cez  električkovú trasu, 

kde sú Ostredky... pardon, Pošeň, tam je  postavený pozdĺž cesty Ružinovskej 1,  

veľký bytový dom, ale tá zástavba za ním je obrátená kratšou stranou, teda kolmo na 

... na tento nový dom. Kdežto Astronomická , objetky - je objekt, ktorý je 

orientovaný inak ako pôvodné historická ... teda pôvodná zástavba. A ten dom, ktorý 

tam chcú postaviť, naozaj bude mať problém svetlo-technickým posudkom. To je  

môj osobný ... teda  ...možno aj odborný názor. Treba sa týmto smerom uberať. A 

argumentácie toho pána  inžiniera, ktorého ste spomínali, pani, ktorá zbierala 

podpisy, že tie technické náležitosti rozvodov a potrubí, tie sa dajú, samozrejme, 



59 

 

vymeniť, nadimenzovať. Ja by som skôr navrhoval, aby ste aj vy implementovali  

názor pánovi primátorovi, že existuje tu jedna  developerská  spoločnosť, ktorá mala 

záujem riešiť byty ... mestské byty. Je to  rakúsky investor. Pri Zlatých pieskoch - 

tým smerom by sa mohol pán primátor uberať.  Treba mu to pripomenúť, že takéto 

niečo existuje, aj takýto investor, ktorý má lacné pozemky  a záujem stavať.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Patoprstý.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta.  Škoda, že pán primátor utiekol pred 

obyvateľmi. Doslova utiekol. Mal tu vyše hodinu čas na to , aby obhajoval 

parkovanie a nejaký povinný poplatok za držanie vozidla, ale na to, aby sa 

porozpával s obyvateľmi čas nemal. Čiže prídeme za nim na mestské zastupiteľstvo, 

odkiaľ nám snáď už  neutečie.  A chcel by som vás poprosiť, pán starosta, - v prvom 

rade teda, ďakujem veľmi pekne,  v mene obyvateľov, za ten list, ktorý ste zaslali. 

Snáď padne na úrodnú pôdu. 3. 5. máte na Ostredkoch stretnutie s obyvateľmi. Ja 

som to dneska hovoril pánovi primátorovi, že by sme veľmi prosili, bolo by to od 

neho milé, keby tam prišiel. Odkázal ma na hovorkyňu pani Skokanovú, tá povedala, 

že mám napísať mail. Takže už som napísal mail aj v mene obyvateľov. Poprosil by 

som aj vás, keby ste mohli teda napísať pánovi primátorovi, že budete mať stretnutie. 

My by sme s obyvateľmi chceli robiť to stretnutie také - kvázi výjazdové a presunúť 

sa aj z tej jedálne na Astronomickú, presne na tú lúku, nech to má aj taký symbolický 

význam. Aby aj ...aby aj primátor videl, aj keď nepríde -  aby videl, že vy máte ten 

záujem to riešiť a ste na našej strane. Urobíme tam nejaké foto,  ktoré môžeme 

potom sformovať v médiách a aspoň takto tlačiť na primátora,  lebo podľa toho, čo 

dneska predviedol pred obyvateľmi,  tak ... tvári sa, že vec je  rozhodnutá,  jeho  

stanovisko je nemenné, tak ... ja neviem, že ... kde toto skončí? Že či na nakoniec to 

bude tak, že zastavme celý Ružinov a nakoniec nebudeme bojovať proti 

developerom, ale sami, volení predstavitelia , proti sebe? Zároveň by som chcel ešte 

poprosiť, aby ste naozaj dbali na to, aby sa urýchlila stavebná uzávera na Ostredkoch 

a územný plán zóny, lebo vidíme, že naťahuje sa to od decembra 2013, kedy bolo 

prijaté uznesenie a medzitým nám tu vznikajú takéto pochybné projekty. Lidl sa nám 

podarilo odvrátiť, ďalšiu stavbu, ale tiež sa obávam, že pri  tomto stanovisku aké 

momentálne je na meste, tak za pol roka tam bude kladné záväzné stanovisko 

podpísané. A Lidlu nebude nič brániť stavať. Čiže naozaj, popri Astronomickej z 

jednej strany Ružinovskej jednotky,  vyrastú nájomné byty a z druhej strany vyrastie 

ďalšie 4-poschodová budova a už to tam naozaj bude doslova králikáreň ako  v 

Petržalke. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer: Ďakujem.  Ja  ... keď pani jedna hovorila o tých inžinierskych sieťach, ja som tak 

nad tým premýšľal, mne to nedá. Ja vám chcem nejakým spôsobom pomôcť, ale ... 

berte to tak ... jak keby ste to nemali z mojej hlavy. Ja robím v Západoslovenskej 

distribučnej, mám na starosti  siete, takže ten argument, samozrejme, že proste 

kapacita sietí - ono vždycky, keď sa robia  tieto výstavby, tak sa tie siete proste 

opätovne upravia a nadimenzuje sa to tak, aby to bolo dostačujúce. Ale ja mám na 

vás inú prosbu. Alebo skôr taký návod, ako tomu stavebníkovi znepríjemniť  tieto 

nájomné byty. Vo vašom okolí sa nachádza rozvodňa 110 kV ,  na konečnej 

električiek.  Tá rozvodňa z hľadiska energetického zákona má určité ochranné 

pásma. Má  ochranné pásma 30 m. Pre rozvodňu 110 kV ochranné pásmo 30 m.  To 
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znamená, že v okolí 30 m sa nesmie nič stavať.  Bohužiaľ ...  ja by som  ...  skúsim 

ešte dokončiť tú pointu ... - Bohužiaľ, možnože neuspejete s tými 30 metrami, ale 

určite uspejete nad jednou vecou. A to je hlučnosť tých výkonových 

transformátorov, ktoré sú z 2. strany.  Skúste sa na toto orientovať a skúste s  týmto 

zabojovať. Myslím si, že vám to dosť pomôže. Lebo  hlučnosť výkonových 

transformátorov teraz, v súčasnej dobe, dosť podstatne znepríjemňuje investičné 

zámery na Čulenova City v Starom meste.  Takže skúste ísť týmto smerom. Berte to 

odo mňa ako radu.  Možno vám to pomôže,  možno nie. Ale keď už budete mať 

proste, naozaj, takýto tromf v rukách, určite sa s tým niečo bude dať robiť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická, pani poslankyňa Tomáškova.  

 

p. Tomášková: Na kolegu Bajera reagujem, že - ten podnet je zaujímavý,  ale ja si myslím, 

že to nie je úloha občanov, ale miestneho úradu. Ak má ...Neoprot...  alebo teda 

upozorniť... alebo ... stavebného konania. Občania sa obrátili na nás ako na volených 

zástupcov - a ja neviem ... aby sme  my im dávali rady , ako  ... majú ... napríklad ... 

tieto technické veci postupovať. Ak je to podnet, ktorý je riešiteľný aj zo strany, že 

by sme na to upozornili,  alebo my to  riešili... Ale ja by som to skôr adresovala na 

úrad  takúto iniciatívu, a ja si myslím, že tí ľudia majú akože dosť inej roboty, aby si 

ešte dávali  vypracovávať nejaké technické posudky. A ... neviem ... no ...ale ... 

samozrejme, ako inšpirácia  je to super, len neviem, že či to má byť adresované 

rovno na občanov a nie skôr úrad, aby občanom pomohol... pomohol zabrániť tej 

výstavbe  ... aj týmto argumentom. 

 

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

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som chcel upozorniť, že... tento projekt sa netýka  len 

Astronomickej ale aj Čmelíkovej. Takže  bol by som rád, keby sa aj toto uznesenie 

týkalo nielen Astronomickej ale aj Čmelíkovej.  A zachytil som ...teda, neviem, kde 

to zobrali, ale zachytil som nejaké vyjadrenie, že mestská časť navrhuje, aby to 

stavali na Borodáčovej.  No nehnevajte sa, na mňa, ale Borodáčová je taký istý 

problém ako ...ako je tam. Pretože ... možnože nie z hľadiska zastavania a zelene, ale  

zahusťovania určite. Veď ako - my už dneska nemáme kde s tými autami ...čo tam 

dneska chodia. Čiže ....dúfam ... preboha, že ... to neskončí takým spôsobom, že 

Astronomická nie – a pome hurá do Pošne. To by som bol veľmi nerád. A z tohoto 

dôvodu – neviem, aký je tam návrh uznesenia, ale ak sa týka len Astronomickej, tak 

by som chcel poprosiť, aby sa to týkalo aj Čmelíkovej. Ďakujem.   

 

p. Pekár, starosta MČ:  Nasleduje s faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová:  Neviem pán starosta, keď ste čítali ten list, ktorý, posielate primátorovi, či 

ste tam spomenuli aj to, že žiadate, aby sa už konečne vyjadrili k žiadosti o začatie 

konania o stavebnej uzávere na Ostredkoch. Lebo viem, že zatiaľ mesto zdržiava, 

možno preto, že tam chce stavať, preto nebude súhlasiť so stavebnou uzáverou, čo je 

logické, že samo proti sebe. Ale ak nedajú, tak musia zdôvodniť, že prečo. A to 

potom by sme sa nato pozreli. Keď z dôvodu, že preto, že my tam chceme stavať 

a kvôli tomu mestská časť Ružinov si nemôže zonálne zaregulovať svoje územia, 

ktoré schválilo toto zastupiteľstvo. Takže...  neviem... Je to tam, v tom liste? Aby sa 

vyjadrili k tej stavebnej uzávere?   
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p. Pekár, starosta MČ:  Je to v liste ... o tej zonálke ... písané, že ... 

 

p. Šimončičová : Je to tam? Že žiadame, toto.... aby urýchlene doručili? Dobre? Ďakujem 

pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ:   Ďakujem veľmi pekne. Faktickou pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem. Je tam Čmelíková zahrnutá. Naopak, ja sa chcem poďakovať 

Ostredkovským kolegom, že teda mysleli aj na Pošeň a že zahrnuli do toho 

uznesenia aj Čmelíkovú.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec ...   S faktickou pán poslanec Patoprstý 

 

p. Patoprstý : Ďakujem. Aby sme tu nelízali smotanu, tak poďakuj obyvateľom, lebo tí 

svojimi podpismi s Odstredkov bojujú aj za vás, za Pošeň. Lebo vaši obyvatelia na 

Pošni trošku zaspali...asi. 

 

p. Pekár, starosta MČ:   Nech sa páči, pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Chcel som toto povedať. Mňa prekvapilo a ďakujem 

občanom,  za ich energiu a zanietenie, lebo musím povedať - niekto povie - zozbiera 

len 1300 podpisov. Však to je nič. Ale je to veľa práce. A hlavne, videl som, my sme 

mali 2 stretnutia s občanmi, cez víkendy, našli si čas, potom robili fotokópie, 

farebné, tých petičných hárkov. Aj to niečo stojí. Jednoducho vidno, že to zanietenie 

iných je nákazlivé. A ja si myslím, že to prechádza aj na nás, na poslancov. A za to 

im ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:   Ďakujem. Pán poslanec Adamec, nech sa páči.  

 

p. Adamec : Na základe upozornenia pána kolegu Patoprstého sa teda chcem poďakovať aj 

občanom – alebo - najmä občanom a pošeňským ...  teda ostredkovským kolegom. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Pán poslanec Buocik, nech sa páči. 

 

p. Buocik : Ďakujem pekne, pán starosta. Dámy a páni, samozrejme, že výstavba na 

Astronomickej, respektíve Družicovej, respektíve Čmelíkovej je nezmysel. Hovorím 

to, z dvoch dôvodov. Jednak možno niektorí to viete, ja sám som zbieral petíciu proti 

zahusťovaniu ružinovských sídlisk. V súčasnosti tých popisov je asi 5400. Sú to 

výlučne Ružinovčania. Tzn. táto téma je pre Ružinovčanov veľmi dôležitá. 2. vec - 

taká osobná, aj keď som prvýkrát kandidoval do Ružinovskej ... teda respektíve keď 

som kandidoval do Ružinovského zastupiteľstva, kandidoval som práve za Ostredky. 

Býval som na Vrakúnskej ceste. Ja musím ale povedať, že pán doktor ... zabudol som 

meno - a pán doktor, pán doktor ... to povedal veľmi dobre. Tá reakcia ľudí je preto 

taká hysterická, pretože mestská časť, menovite pán starosta, svojím prístupom za 

posledné roky spôsobil to, že naozaj Ružinovská ulica a konkrétne lokalita konca 

Ružinovskej ulice, je nenormálnym spôsobom atakovaná novou výstavbou. Ja 

začnem asi tým, asi ... asi tou najväčšou perličkou, ktorú možno niektorí netušíte. 12 

poschodový dom, ktorý je na Ružinovskej 44, čuduj sa svete - on stojí sčasti na 

mestských pozemkoch. - A čuduj sa svete - o prenájme týchto mestských pozemkov 
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bolo hlasované za éry, keď bol pán starosta mestským poslancom. A - čuduj sa svete, 

pán starosta za tento nájom mestských pozemkov na výstavbu 12 poschodovej 

Ružinovskej 44 hlasoval. Ak si dobre pamätám, bolo to v roku 2011. Ďalší príklad, 

ktorý je nie menej alarmujúci, je príklad novej výstavby na Čmelíkovej ulici... 

pardón, na Chlumeckého... na Chlumeckého ulici. Na Chlumeckého ulici bolo... bolo 

vydané stavebné povolenie na bytovku s ôsmimi poschodiami. Dnes všetci vieme a 

už médiami teda to prebehlo, veľmi sa v tom angažuje pán Herceg, prebehlo to, že v 

súčasnosti je tam platná zmena stavby, pred dokončením, na 9 poschodí. 

Upozorňujem na to, že túto zmenu stavby pred dokončením, myslím, že v minulom 

roku, v októbri, podpísal pán starosta. A podpísal ju bez záväzného stanoviska 

hlavného mesta. Tzn. že miesto 8 podlažnej budovy, ktorá už sama o sebe je 

problémom, tak tam bude 9 podlažná budova. Lebo dnes je tam 9 podlažná budova. 

Proste všetci, ktorí tam bývajú, to vnímajú ako problém. Zoberiem si posledný 

príklad. Z 2. konca Ružinovskej ulice. Tá výstavba Penty, na rohu ... na rohu 

Bajkalská... na Bajkalská – Záhradnícka. Dajte si  niekto robotu s tým, a prepočítajte 

si, že či tam sedia koeficienty indexu zastavaných plôch? A či tam sedia koeficienty 

indexu podlažných plôch. Nesedia. A nesedia o viac ako 30 %. Tá stavba nemala byť 

zďaleka taká veľká... ako veľká. je Pýtam sa, prečo pán starosta v týchto troch 

prípadoch, kde už ten problém je, prečo v týchto 3 prípadoch takto vehementne 

nebojoval za záujmy Ružinovčanov? Pretože dnes - a to teda prepáčte, ešte raz to 

zopakujem, aby to všetci porozumeli tomu - výstavba na Astronomickej a na 

Čmelíkovej, je nezmysel. Ale to nie je plezír  primátora, že má ... majú sa stavať 

tieto byty. To je povinnosť určená zákonom. Hej? A mňa teda šokuje to, že  dnes sa 

tu vytĺka doslova politický kapitál na tom, že my ideme chrániť lúku na 

Astronomickej,  ktorú chrániť treba – ako - tom niet absolútne žiadnych pochýb, ale 

tie problémy, ktoré dookola vznikli, však tie nevznikli samé od seba. Tam niekto tie 

povolenia dával! Prečo sa niekto nepýtal na to, že či tie indexy sedia alebo nesedia? 

Prečo niekto podpíše zmenu stavby pred dokončením s tým, že obíde  ... u ostatných 

účastníkov konania opýtajte sa na túto podrobnosť, na tej Chlumeckého,  pána 

Hercega. Proste tu je plejáda vážnych pochybení, ktoré sa... tu zrazu ideme vyžehliť 

s tým, že napíšeme zamietavé stanovisko na magistrát, že nesúhlasíme s touto 

výstavbou. No jasné, že s ňou nesúhlasíme! Ale nemali sme súhlasiť ani s inými 

výstavbami! A týmto jedným dychom dodávam to, že zmena územného plánu  

hlavného mesta to je kompetencia hlavného mesta a teda mestských poslancov. Ja 

prosím vás a súčasne pána starostu, aby pri ... v súvislosti s pripravovanými zmenami 

a doplnkami 06 - územného plánu, aby tento návrh na zmenu funkčnej plochy na - 

jednak na tej Astronomickej, jednak na tej Čmelíkovej -  na funkčnú plochu 1110 - 

na parky a zeleň, aby toto poslal. A ja, ako poslanec, zvolený za Ružinov to bez 

výhrad podporím, pri zmenách a doplnkoch 06. Ale prepáčte, ja naozaj to musím ... 

mne to pripadá, fakt  - tomto v prípade až cynické, že tu ideme bojovať proti 

výstavbe, ktorá je vynútená zákonom, hej? - a investor je ten, do ktorého sa dá ľahko 

si kopnúť, ale všetky ostatné výstavby, ktoré dookola boli, tak tie prešli – akože – 

úplne, úplne bez akýchkoľvek problémov. Ba dokonca s porušovaním všeobecne 

záväzných nariadení a právnych predpisov tejto krajiny. Toto mňa šokuje ... a proste 

som z toho smutný. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  S faktickou pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja si uvedomujem, že 

napriek relatívne mladému veku už som asi pamätník a teda musím pripomenúť 
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jednu vec. Aspoň k tým... tej Pentáckej výstavbe na rohu Bajkalskej a Záhradníckej. 

Tam pôvodne mali byť 3 - v úvodzovkách - krásne mrakodrapy. Niečo cez 17 

poschodí. Alebo aspoň jedna z tých vysokých budov mala mať cez 17 poschodí. A 

bol to starosta Pekár, ktorý to urokoval na nižšie. Čo je unikátne v Bratislave. Tak, 

aby sme zase pamätali, že aj takéto niečo sa dialo.  ... Penta musela byť nadšená. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prihlásený pán poslanec Guldan. 

 

p. Pekár, starosta MČ:   Aj keď pá poslanec Guldan je prihlásený ...skúsim takto ... do 

pozície,  kto ako vytĺka politický kapitál. Poviem len 2 veci. Priznám sa, že nie som 

pripravený na všetky tie útoky, ktoré teraz zazneli. 3 stavby -  ale... Penta. 

Spracovateľ územného plánu zóny bol v diskusii v Bratislavskej televízii, neviem či 

aj s vami pán ... pán Buocik, a aj vám vysvetľoval, čo sa tam dialo. Pýtate sa, koľko 

to malo byť a aké to malo byť. Nevypaľoval som investora - možnože to je dôvod 

toho útoku. Nevypaľoval som investora. Ale investor získal všetky povolenia. Ja som 

sľúbil, že pôjdem do rizika aj pred voľbami a keď bude mať všetky povolenia, tak 

žiaľ, nebudem môcť nekonať. Toto je projekt, ktorý je zrejme súčasný. Takto vyzerá 

územný plán hlavného mesta a takto vyzerá, to, čo tam chcel postaviť. Spracovateľ 

mal problém s tým, aby nakreslil takúto hmotu, ktorá tam bude stáť teraz. To je 

všetko, čo k tomu môžem povedať. Metre štvorcové ani zastavané plochy - nemám 

tu čísla. Ale toto je budova, ktorá tam bude stáť a toto je budova, ktorá tam bola 

projektovaná. Pán Buocik nebol na stretnutí s obyvateľmi pred piatimi rokmi na... v 

jedálni Základnej školy na Drieňovej, alebo bol - bolo tam veľmi dusno, keď sa 

projektant prezentoval práve tento projekt, čo vidíte. A myslíte si, že to bolo ľahké 

pripraviť územný plán zóny? Ak viete, čo to znamená - územný plán zóny 

spodrobňuje územný plán hlavného mesta. A ten tam dovoľuje práve takéto výšky. 

Takéto výšky. Ja ďakujem aj spracovateľovi územného plánu zóny, ktorý nakreslil 

tento projekt. Ak tento projekt tam bude. A to ...to podstatné, čo je - aký je rozdiel 

medzi súkromným investorom a investorom, ktorý si hovorí hlavné mesto? Pozemky 

sú hlavného mesta. A to je to, čo aj vy hovoríte. Tu by sme mali byť jednotní. Ale 

vyzerá to, že nie sme. Ja som odchádzal z toho stretnutia od pána primátora s tým, že 

– tak - sa budeme pretláčať. My sme stavebný úrad a môžem vám sľúbiť, že urobím 

všetko preto, aby tam tie stavby nestáli. Je to jedna z mála zelene. Ďakujem.  

Myslím, že nasledoval pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja už som si  zvykol, že pán mestský 

poslanec Buocik chodí si tu prihrievať ... a zrejme ...tieto politické polievky. Ja by 

som len na pripomenul, že povinnosť postaviť nájomné byty naozaj ukladá zákon. 

Ale zákon neurčil mestu, že majú stáť práve na Astronomickej. Alebo áno? Ja si tiež 

myslím že nie. Prosím vás pekne, to čo tu bolo povedané zo strany pána poslanca 

Buocika, keďže aj ja som poslancom, ktorý už nejaký rok tu krúti. V roku 2007, asi 

rok potom, čo som nastúpil, ako, kariéru poslanca v Ružinove, som za tým istým 

pultom vystúpil ako pán poslanec Buocik a predniesol som svoj taký program, že sa 

budem usilovať robiť reguláciu územia a budem presadzovať regulačné plány. Vtedy 

tu bolo veľmi silné politické zoskupenie SDKÚ a ja veľmi dobre viem, keďže som v 

tom čase bol aj tej členom, tejto, v tom čase stavebnej komisie, čo komisia riešila - a 

aj aké postavenie mal napr. pán... nemenovaný poslanec - z SDKÚ, ktorý bol 

zástupcom starostu a ktorý si presadil výstavbu namiesto územného plánu zóny, v 

roku 2007, výstavbu na konci Pošne... a nebol to ... nebolo to KDH, kto... ktoré malo 

v podstate poslancov menej, ale bolo síce v koexistencii... boli s... boli myslím 



64 

 

v koalícii. Pán Buocik, buďte prosím spravodlivý. Sú ľudia, ktorí ešte nestratili 

pamäť. Ja si pamätám tieto veci. A veľmi, veľmi sa mi nepáči, keď takto zneužívate 

neznalosť a nie-pamäť väčšiny tohto publika. To, čo sa stalo bolo vecou SDKÚ 

v tom období, že sa zastavovala časť... že sa pripravovala zástavba na konci Pošne, 

popri električkách. Takže o tom je to celé.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Nechcel som sa zapájať do tejto debaty, ale mi nedá mi to, pretože tak isto som 

pamätníkom. A bohužiaľ, musím konštatovať, že sčasti má pravdu aj pán Buocik aj 

pán Pekár, aj... aj... aj Guldán, , pretože bohužiaľ, všetci majú svoje maslo na hlave. 

A namiesto toho, by sme sa mali nejakým spôsobom pozerať do budúcnosti aby sa to 

už nedialo. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nasleduje pani poslankyňa Štasselová. 

 

p. Štesselová : Ďakujem pekne. Ja by som chcela podotknúť ešte jednu vec, ktorá hovorí v 

prospech ochrany týchto plôch. Mesto má schválený svoj plán hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja až do roku 2020, kde v kapitole D) , kde hovorí o kvalite 

životného prostredia mestského priestoru. V rámci globálnych cieľov si mesto dáva 

za ciele udržiavať prírodné a humánne ekologické prostredie, zvyšovať kvalitu 

životného prostredia a vytvárať atraktívny mestský priestor, a takisto zabezpečovať 

systematický management zelene jej plôch a prírodných prvkov, vrátane ochrany 

prírody a krajiny. Súčasne chrániť zveľaďovať všetky prírodné zdroje zložky 

životného prostredia. A čo je zaujímavé  - mesto má robiť aktívnu politiku smerom k 

ochrane zelených plôch, k jej ... k ich identifikácii a udržaniu a rozvoja príslušných 

plôch vrátane prípadnej náhrady existujúcej ... a vzniku nových, a... a má... majú sa 

zelené plochy rozširovať. Ale toto není to, čo som chcela povedať ako hlavnú vec. 

Hlavnú vec som chcela povedať, že dnes večer som mala vystúpiť v inej diskusii, 

ktorá tiež hovorí o zeleni a o výrube stromov na území Bratislavy. A narazila som na 

jednu systémovú vec. V projekte, ktorý robilo mesto, bol to územný plán, 

v priestoroch ktoré sa dotýkajú hraníc s Rakúskom, kde boli zaangažovaní 

starostovia z rakúskej strany. A starostovia z rakúskej strany pri tejto tvorbe tohto 

územného plánu narazili  - a skoro ten projekt na tomto stroskotal, že sú zvyknutí na 

to, že keď sa niečo ide riešiť, tak sa najprv rozpráva s ľuďmi, ktorí v tých miestach 

žijú. Rozpráva sa so starostami a potom sa navrhuje riešenie. Na rozdiel od nás, 

Bratislava urobila strašne drahý územný plán tohto priestoru, medzi Bratislavou a 

rakúskym ... rakúskou stranou a teda aj tých pri obcí, ktoré sú z druhej strany, a po 

tomto dala pripomienkovať starostom rakúskym. Tí boli z toho úplne v šoku a chceli 

z projektu odísť. Nakoniec sa to nejako utriaslo aby ten projekt mohol byť 

zafinancovaný, ale upozorňujem aj do budúcna, všetkých - najprv treba... dnes sa 

naozaj inak plánuje -najprv treba rozprávať s ľuďmi, ktorí v tých miestach žijú, 

rozprávať so starostami, ktorí to majú na starosti a potom treba navrhovať veci. 

A túto istú paradigmou budem presadzovať aj na meste. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko:  Pán starosta, ďakujem. Keď hovoríme o tom, že kto, čo deklaruje, ja a teraz 

chcem verejne podpísať túto petíciu, pretože to sú už tieto slová sú najlepšie ako 

činy. A vyzývam tým aj ostatných poslancov, aby tak urobili. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nasleduje pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem za slovo. Ja len veľmi krátko. Rozdiel medzi koncom Ružinova 

a Bajkalskou, kde je teda tá dotyčná Penta, je napríklad ten, že na konci Ružinov 

veľmi, veľmi občanom ničí kvalitu života táto možná stavba. Ak sa jej dá zabrániť, 

tak jej zabrániť treba. Ja bývam oproti Bajkalskej, na ...na Klincovej ulici a musím 

povedať, že ja neviem, aký je koeficient... neviem čo sa tam poruší... toto .. ale - 

v zásade, to je obrovská plocha.. Žiadnemu obyvateľovi... tá stavba... nič 

neznevýhodňuje.... Čiže to sa nedá porovnať. Naozaj, tá Astronomická a Čmelíková 

- to musím dodať - je v rozpore s etikou, v rozpore s morálkou, v rozpore so 

všetkým, čo môže ľuďom vadiť. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie... Pán poslanec Buocik, nech 

sa páči. 

 

p. Buocik : Ďakujem pekne pán starosta. Dámy a páni, ja teda naozaj vás nechcem 

zaťažovať, tým, čím som tu... o čom som tu hovoril. Ale uvediem 1 príklad, ktorý 

krásne dokumentuje to, akým spôsobom sa vám tie fakty podsúvajú a akým 

spôsobom sa tu riešia problémy, ktoré sa týkajú Ružinovčanov, teda nás všetkých. 

Vrátim sa k tej výstavbe Penty, pretože áno, ja súhlasím, že tam dookola nie je 

žiadne bývanie. Len ja neviem, či si... či niekto z nás vie, že je tam garáž pre 480 áut. 

Pričom tam sú kancelárie, tam bude tá obrátkovosť tých áut krát 4, ktoré ... 2000 áut 

denne sa... výjde do križovatky Bajkalská – Ružinovská. Ak toto považujeme za 

niečo, čo je v poriadku, no tak ja to - za „v poriadku“ nepovažujem. A nepovažujem 

to za „v poriadku“ vtedy, ak územný plán tohto mesta, tam reguluje tu výstavbu 

spôsobom, že jednoducho tam takú veľkú stavbu postaviť nemôžete. To, čo tu 

ukazoval pán starosta, tie 3 výškové budovy, tie sa tam nikdy postaviť nedali. To bol 

zámer investora, ktorý prišiel ... keby tam prišiel a chcel postaviť 100 poschodovú 

budovu, no tak nakresliť si to môže, ale v zmysle platného územného plánu sa nikdy 

postaviť nedali. A len aby ste pochopili, že o akej finte sa tu rozprávame. Tak sa 

rozprávame o tom, že tento investor Penta, si započítala pozemky ... pozemky 

Fakultnej nemocnice a pozemky dokonca hlavného mesta v tej križovatke na to, aby 

splnila tie koeficienty. A aby ste si nemysleli, že si to vymýšľam, tak pán architekt 

Kaliský, ktorý spracuváva územný plán zóny Bajkalská - roh, to konštatuje priamo 

na strane 8 Územného plánu zóny Bajkalská - roh, kde ak dovolíte ja  vám 

odcitujem: „Navrhovaný objekt vykazuje vysoký index zastavaných plôch aj index 

podlažných plôch a nízky koeficient zelene. Pri započítavaní skutočnej výmery 

pozemku a regulačného celku... a regulačného celku. Pre účely územného 

rozhodnutia bola táto plošná výmera navýšená zámerne na výmeru  15 796 m, v 

záujme dosiahnutia požadovaných koeficientov“. Tak mi prosím vás povedzte, že 

tam bolo navyše započítaných  6 000 m v územnom konaní, ktoré podpisuje starosta 

tejto mestskej časti. A starosta tejto mestskej časti si nepozrie, že investorov 

pozemok má 9705 m, ale pre účel  splnenia ostatných koeficientov sa započíta 

15 000 m. Tá stavba mala byť o 3 poschodia nižšia, najmenej a tá stavba mala 

generovať možno o 200 aút menej. A toto je to, čo ja kritizujem. A nie to, čo hovorí 

pán poslanec Guldan, že ja tu vytĺkam politický kapitál. Mňa štve, keď niekto má... 

má kompetenciu viesť... má kompetenciu viesť mestskú časť a popritom porušuje 

zákon a porušuje predpisy tohto mesta! Tak alebo územný plán platí, alebo neplatí! 

A ak si započítavam cudzie pozemky do výmeru a do indexu, no tak týmto 
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spôsobom tu naozaj môžete postaviť tú 100 podlažnú budovu! A toto je ten problém 

o ktorom ja hovorím. A naozaj by ma zaujímalo, keď pán starosta teda nie je 

pripravený na to... na tú debatu o... alebo o Chlumeckého alebo o Čmelíkovej, no ja 

budem veľmi rád, keď ma pozve Televízia Ružinov a si s pánom starostom toto 

vysvetlíme v Televízii Ružinov. A ja vám na každom tom jednom príklade ukážem, 

kde sa stali tie pochybenia, ktoré presne dnes spôsobujú to, že vy ktorí tam bývate, 

tak ste... proste z toho máte zježené vlasy, že tam v tej lokalite ide ďalej ďalšia 

výstavba. A to vôbec nehovorím o tom, pán poslanec Hrapko o tom vám... o tom 

povedal, že - nápad na Borodáčovú. A viete, že na Seberíniho ulici je takisto 

podpísané pánom starostom územné rozhodnutia a stavebné povolenie na výstavbu... 

ja neviem, že  70 bytov a asi 80 apartmánov?  14 poschodová budova tam má byť. 

Chápete to? A to je ten problém. A zase keď si to celé rozkryjete, zase prídete na to, 

že je tam... tu je chyba, tu je chyba,  tu je chýba - v tom konaní. A toto ja kritizujem a 

vždy kritizovať budem! Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán Buocik, ste veľmi dobrý rétor, ale ja vám poviem jeden príklad 

a už sľubujem tu, aby som ...nezdržoval - poslancom aj obyvateľom, minule sme tu 

mali predaj pozemku na Záhradníckej. A ako je možné, že majú územné 

rozhodnutie, respektíve rozhodnutie o umiestnenie stavby aj na pozemkoch, ktoré nie 

sú ich? Ako je to možné? Čo tu klamete ľudí. Presne tak. To je podobný príklad. 

Keď má vzťah k pozemku... keď má vzťah k pozemku, tak to nie je dôvod nevydať 

územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie. Pani poslankyňa Tomáškova, nech 

sa páči. 

 

p. Tomášková : Prosím, aby sme... k Neoprotu bola minulý týždeň ... minulý mesiac, debata 

ale tam to bolo ináč. Oni predsa začali do územné rozhodnutie v čase, keď mali keď 

mali ... keď boli  právomoci rozhodovania o tom pozemku niekde inde. Toto sem, 

podľa môjho názoru, nepatrí. Potom sa zmenilo, že sa tie pozemky zverili mestskej 

časti a potom sa k tomu mala vyjadrovať... Trošku, pán starosta, použili ste príklad... 

ako, chceli ste to odargumentovať,  ale Neoprot , nie je na to vhodné miesto. Ja ale, 

uchádzam sa o to, prišli sem občania a predložili sem bod rokovania. Vráťme sa 

k tomu. Ja chápem jednej veci, aj ja som pamätník, ja si tiež pamätám tú vysokú 

budovu, ktorá tam... ešte ani nebol vlastník Penta, ja som bola vtedy členka komisie, 

ja sa teraz nebudem dávať ani na vašu, ani na pána Buocika stranu, chcem zostať  

nestranná, ale je pravda, a pán kolega Hrapko mi to potvrdí, tie 3 budovy tam nikdy 

nemali stáť. Lebo ja, ako členka komisie, som už videla ten znížený projekt. A čo sa 

týka celého tohto riešenia, budem sa uchádzať - každé zastupiteľstvo sa pýtam - my 

sa snažíme, naozaj, ako - niekto viac, niekto menej, niekto má na to viac možností, 

schopností... Mestská časť supluje zlý územný plán, prijímaním územných plánov 

zóny. Všetci vieme, že územný plán mesta Bratislavy je zlý. Mnoho ľudí 

kandidovalo za mestských poslancov, konkrétne viem o pánovi Kaliskom, s jeho 

ambíciou, urobiť lepšie územný plán mesta. Tieto územné plány zóny, sa prijímajú 

veľmi ťažko. To je - v ideálnom prípade proces najmenej na 2 roky, keď ide všetko 

ako po masle. Ale uchádzam sa o to, ak sa rozhodneme spracovať územný plán zóny, 

v najrýchlejšej možnej variante prijať stavebnú uzáveru. Keby sme mali stavebné 

uzávery, čo najrýchlejšie je to možné, tak tu možno mnoho problémov neriešime 

a vieme ich najprv vydiskutovať, tak ako hovorí pani kolegyňa Štasselová, v procese 

územného plánu so všetkými dotknutými stranami, kedy sú aj dotknutými stranami 

obyvatelia, ktorí majú právo pripomienkovať územný plán zóny, ako zúčastnené 

osoby. A už teda využívam toto miesto, posuňme schvaľovanie stavebných uzáver, 
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aby netrvali rok. Možno by sme sa mnohým problémom vyvarovali. A potom je dosť 

času na to, aby sme si územný plán zóny spracovali v komunikácii so všetkými 

dotknutými stranami a výsledkom bol kompromis prijateľný pre všetkých. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Bajer. 

 

p. Bajer : Ďakujem veľmi pekne za slovo. Na základe rokovacieho poriadku, na čo mám 

právo, ja navrhujem, aby sme už túto diskusiu ukončili, lebo ja mám už taký pocit, 

zo svojho pohľadu, že už sú tu invektívy ...– ako... už sa to tu dosť politikárči a to nie 

je dobré. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie , takže končím diskusiu. 

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto 

bodu. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 7, 

ktorý predložil pán poslanec Jusko a Martin Patoprstý: Miestne zastupiteľstvo 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov po – a) nesúhlasí so zámerom výstavby 

náhradných nájomných bytov na Astronomickej ulici, parcela 1222/ 3 a Čmelíkovej 

ulici parcela 1236/25. Po b) odporúča hlavnému mestu Slovenskej republiky zmenu 

funkčného využitia dotknutých území na kód použitie 1110 - sadovnícke úpravy, 

parky sadovnícke a lesoparkové úpravy. Po c) odporúča hlavnému mestu Bratislava 

hľadanie alternatívnych pozemkov na investičný zámer výstavby nájomných bytov. 

Termín: tu nie je určený. Prosím dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie sme prijali. Veľmi pekne ďakujem. 

 hlasovanie č. 21. 

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

            - uzn. č. 253/XIV/2016 

 

 

Bod č. 8 

Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na 

podpísanie zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných 

prostriedkov a odporúča žiadosti o grant na vyradenie  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Prejdeme k bodu číslo 8 - Návrh Komisie pre posudzovanie 

projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného 

prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytovaní grantov 

s navrhovanou výškou finančných prostriedkov a odporúča žiadosti o grant na 

vyradenie  Poprosím pani poslankyňu Štasselovú, aby uviedla materiál. 

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Milí kolegovia, po prvýkrát predkladáme materiál na 

základe nového VZN-ka, ktoré sme prijali minulý rok a ktoré bolo schválené na 

tomto zastupiteľstve.  Hlavná... chcem len upozorniť, že hlavná, ale nie jediná zmena 
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spočíva v tom, že žiadosti o grant, ktoré komisia predkladá na miestne 

zastupiteľstvo, tak ho neschvaľuje, ale len... len ho vlastne ... vlastne ako keby 

predložuje pre vás, a teda musím povedať, že sme sa tomu venovali veľmi 

intenzívne. Upozorňujem tiež, že toto VZN-ko týmto spôsobom dáva obrovskú 

dôveru v komisii, ktorá pre zastupiteľstvo poctivo prečítala, vyhodnotila... 

vyhodnocovala každý 1 projekt, potom následne porovnávala projekty a ich 

...posudzovala ich kvalitu. Celý proces nám... nám trval oveľa dlhšie ako minulý rok. 

Zasadali sme 3 krát a to nespomínam zasadnutia, na ktorých sme sa zaoberali 

dotáciami. Grantová komisia celkovo prijala 103 žiadosti o grant. Posudzovala 

všetky. Vyradila 3 žiadosti, ktoré nemali... mali formálne nedostatky, nespĺňali 

formálne kritériá. Máte k tomu tabuľku. Tak isto zbytok žiadostí porovnávala a 51 

žiadosti navrhuje nepodporiť a 49 žiadostí o grant schváliť a tak rozdeliť celkovú 

sumu 165 531 EUR. Postupovali sme striktne v súlade s tým novým VZN-kom, na 

základe kritérií, ktoré VZN exaktne formuluje - a to sú aj formálne kritériá. Ale 

dôležité sú hlavne obsahové. Tam ide o zrozumiteľnosť, jasnú formuláciu, časový 

harmonogram, rozpočet, spôsob hodnotenia výsledkov a primeranosť navrhovaným 

aktivitám. Ale sme si pridali k tomu ďalšie kritériá, ako je - potrebnosť tohto 

projektu pre Ružinov, jeho unikátnosť, jeho - v prípade pokračujúcich projektov 

alebo nadväzujúcich, jeho kontinuita, ako je zabezpečená dlhodobosť projektu a aká 

je ich efektivita. Toto všetko sme posudzovali.  Priradili sme  jednotlivým kritériám 

body, tieto body mali rôznu váhu, na základe spočítania sme potom robili vážený 

priemer a venovali sme sa tým najlepším projektom, ktoré získali najväčšie najväčší 

počet bodov. Každý z projektov čítali minimálne dvaja, v niektorom prípade viacerí, 

ale ... členovia komisie, ale na záver sme v podstate otvorili takmer všetky projekty. 

Musím úprimne povedať, že nie všetci členovia, napriek vzornej participácii na 

činnosti komisie a na hodnotiacom procese, sa domnievajú, že finančné pre 

prostriedky takto vynaložené sú efektívne alebo zmysluplné. Ale v zásade 

predpokladáme, že grantový program, tak, ako je postavený má svoj zmysel, ale že 

budeme do budúcnosti hľadať ešte jeho väčšiu špecifikáciu v jednotlivých časových 

obdobiach. A to je napríklad určenie priorít pre ten-ktorý rok, alebo väčšie zapojenie 

... zapojenie verejnosti alebo dobrovoľníckej práce. Taktiež nie celkom zrejmé 

z nového VZN-ka,  akú rolu má mať komisia pri posudzovaní ...  žiadostiach 

o dotácie. Myslím si, že ten, táto celá oblasť bude potrebné... bude potrebné 

dopracovať a všetky dodacie, prípadne návrhy na vyčlenenie finančných 

prostriedkov na dotácie, budeme predkladať až na ďalšom zastupiteľstve. To sa týka 

hlavne .. bolo tu naozaj nárast žiadosti o podporu stojísk na odpad a preto tento návrh 

budeme predkladať na budúce zastupiteľstvo. To je asi za mňa všetko. Myslím si, že 

teda sme sa snažili si urobiť čo najpoctivejšiu prácu.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. S faktickou 

pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová :  Ďakujem veľmi pekne. Ja by som, ako predsedníčka návrhovej komisie, 

mám len jednu takú malú pripomienku. Ja, myslím si, že všetci poslanci si veľmi 

ctíme, že máme zastupiteľstva verejné, že môžu vystúpiť občania, čo dokazuje aj 

hlasovanie, že všetci poslanci sú za to, aby občania vystúpili. Ale skutočne, my tu 

pracovne rokujeme, potrebujeme sa sústrediť na to, čo poslanci hovoria. A vidím, že 

sú tu diskusné kluby. A ja by som chcela vás, pán starosta, poprosiť, aby ste... aby 

ste... aby ste skutočne tu zachovali taký... takú ... takú pokojnú atmosféru, aby sme 
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mohli pracovať.  S tým, že ak si potrebujú niečo občania vyrokovať, že by ste potom 

dali prestávku, aby sme mohli s nimi rokovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem veľmi pekne za upozornenie. Ale ja som nad tým 

rozmýšľal, že tu, keď vám niekto napíše... – ale - nebudem teda používať pejoratívne 

slová, je to vizitka... je to vizitka nás všetkých. V rokovacom poriadku sa hovorí, že 

kto vyrušuje tak, toho by sme mali dať vyviesť. Bude hanbou, keď tu budú mestskí 

policajti a budú niekoho vyvádzať. Pamätáte sa,  keď tu vystupoval človek, ktorý sa 

pýtal, že či má prestať, keď vedel, aký má čas na vystúpenie? Pamätáte si to? To je 

o ňom. Ja ... mám ...vypínať mikrofóny? Alebo mám dať niekoho vyviesť? No, to je 

vizitka. ... To - je moja vizitka? Takže, ale vráťme sa k tomuto bodu, ktorý 

prerokovávame a potom sa poraďme, poslanci, a naozaj ten rokovací poriadok ... ten 

... ten rokovací poriadok, ktorý je zatiaľ je stiahnutý, či pomôže k tvorbe poriadku. 

Alebo či ešte tu bude väčší neporiadok. Faktická pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Poviem také elegantné riešenie, aby si mohli občania dojednať svoje 

pripomienky. Poprosím aby sme urobili prestávku, aby si mohli doriešiť svoje veci. 

... V zasadačke... 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Nie si predseda poslaneckého klubu. Ak to navrhne predseda 

poslaneckého klubu, bude prestávka. Ale zatiaľ v rokovacom poriadku nemáme 

takýto návrh. Takže pokračuje v diskusii pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať, keďže tu vidím medzi schválenými 

žiadosťami viacero projektov, ktoré boli, v podstate, pre rovnakú ... rovnakú 

organizáciu schválené, že či to je bežné? Alebo že či to bude aj naďalej bežné, že 

jedna organizácia bude mať schválené viacero grantov? To je jedna vec. A 2. vec, že 

chcem sa len uistiť, že naďalej platí, že organizácia, ktorá získava grant už nebude 

mať... nezíska dotáciu v danom roku. A tak isto 3 - že či je tento dokument, ktorý je 

predložený totožný s tým ktorý schválila komisia na svojom stretnutí? Ďakujem 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ak môžete odpovedať, nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

p. Štasselová: Som celkom ... to posledné... ?  Aká bola tá otázka? Nerozumela som to. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Posledná otázka bola, že či subjekt, ktorý dostane grant, či môže 

dostať dotáciu? Že?  To bola posledná otázka. 

 

p. Štasselová : Nie. To bola prvá. ... Prosím ešte raz. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak môžeš, zopakuj ešte raz. 

 

p. Sloboda : - Či zoznam schválených grantov, ktorý je tu predložený, je totožný s tým, 

ktorý bol schválený na tej komisii? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani poslankyňa  

 

p. Štasselová : Áno. Začnem od konca. Ten program je totožný. A my sme sa preto 3× 

stretávali. Potom sme si ešte doťahovali jednu nezrovnalosť, ale to sme si naozaj 

schvaľovali mailom, všetci s tým súhlasili. A to bola len –ako- technická vec. Čo sa 
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týka grant verzus dotácia, preto som... sme teda to navrhli oddeliť hovoriť 

o dotáciách vtedy, keď sa bude otvárať rozpočet. A to sa bude otvárať na budúce 

zastupiteľstvo. Čiže my sme to ani nechceli miešať. A posledná ... tá prvá otázka 

bola...? O tom... O tom komisia nerokovala. Komisia má na stole 2 žiadosti o dotácie 

plus... plus komisia navrhuje vytvoriť dotačný mechanizmus pre stojiská. Toto sú 3 

veci, o ktorých budeme rokovať na ďalšom zastupiteľstve. A o tom sa môžeme 

rozprávať nabudúce, že či keď niekto má tuto v tejto žiadosti, teda v tomto zozname 

grant, či má nárok aj na dotáciu. Nespojili sme to. Pretože naozaj dotačný 

mechanizmus sa  zrazu ocitol v našej komisii bez akéhokoľvek pravidla. Ja som  na 

to upozorňovala, že to bude problém. Dlhodobo to zrejme je problém, že Ružinov 

nemá dotačný mechanizmus. Ako - nemá to ošetrené. Malo by to byť samostatné 

VZN-ko, z môjho pohľadu. Ale zatiaľ je to takto. A teraz k tomu prvému. My sme 

prijali na začiatku uznesenie, že žiadna organizácia ... - Najprv takto - V pravidlách, 

ktoré sú zverejnené, si organizácie môžu žiadať o grant v každej v jednej z tých 

vypísaných oblastí.  Naozaj sa stalo, že ... že sme tam mali žiadosti o grant aj 4 od 

jednej organizácie. To sme zrušili. - Ako keby sme si ... teda ...zrušili. Lebo sme si 

povedali, že... že takéto prípady, akože, nechceme podporovať. Ale na záver, keď 

sme vybrali tie najlepšie... najlepšie projekty, tak nám ostala určitá suma peňazí. 

A dohodli sme sa konsenzom, že každý môže navrhnúť ešte za seba  ten projekt, 

ktorý považuje za najlepší - a ktorí... boli aj pod tou čiarou. A tak sa stalo, že sú tam 

- myslím, že ide o dve alebo 2-3 organizácie, ktoré tam majú 2 projekty, to je jedna 

vec a niektoré organizácie vyzerajú, že to je jedna organizácia , napríklad ten Inter čo 

ste sa pýtali. Ale to sú 2 organizácie. Jedno je Inter - športový klub a druhé 

občianske združenie rodičov. Čiže, nie sú to dve... nie je to jedna organizácia.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Faktická pán poslanec Alscher. 

 

p. Alscher: Ďakujem za slovo. Ja by som sa teda chcel opýtať, že teda ktoré tie organizácie 

požiadali o tú dotáciu, keď hovoríte, že máte na stole dve žiadosti. Pretože ma to tiež 

zarazilo, keď som si pozrel, že sa nám tam znova opakujú kluby, alebo teda 

organizácie, ktorým sme schválili na... myslím, že v minulom roku, niekedy v polke 

roka dotáciu. Teraz vidím, že, budú čerpať grant a predpokladám, že budú nás znova 

žiadať o dotáciu. Takže, či mi viete povedať, že aspoň ktoré organizácie požiadali? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

p. Štasselová : Áno. Iba jedna organizácia, ktorá je v zozname, si požiadala aj o dotáciu. 

A to je Domino. Tam sme sa boli aj pozrieť. Aj do terénu sme boli pozrieť sa, na ten 

celý areál, ktorý Domino dostalo do správy minulý rok. A plus je tam nová 

organizácia, ktorá nie je ani v tomto zozname. A ...a iné nič tam nie je zdvojené. 

Čiže, jedná sa iba o túto jednu organizáciu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pani poslankyňa Tomáškova... Riadnou sa prihláste. 

 

p. Tomášková : Ďakujem. Odporúčam aby sme sa teraz venovali tomuto bodu. Je to trošku 

možno nešťastné, a ...lebo  rozpočet budeme schvaľovať, alebo budeme teda zmenu 

rozpočtu, tam asi bude ... dotácie budú viazané určite na zapojenie rozpočtu. Ja to 

vidím iba cestou zmeny rozpočtu. Potom môžeme k tomu zaujať stanovisko, či sa 

nám to páči, nepáči, či odsúhlasíme,  neodsúhlasíme. Komisia sa rozhodla rozdeliť 

celý ten grantový systém. Súhlasím s tým, že k dotačnej politike sa budeme musieť 
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vrátiť. Možno to bude práve vhodná doba, keď budeme schvaľovať zmenu rozpočtu, 

budem sa uchádzať o to, aby sme sa stretli, aby grantová komisia dovtedy možno 

pripravila nejaké nástrely, pretože ja som napríklad chcela - alebo bola som 

avizovala, že ak ... lebo tie dotácie, žiadosti, preto - aby sme nerozdelili všetky 

granty - napríklad a vrátili peniaze do rozpočtu, aby sa nám uvoľnili peniaze. No ale 

nemáme na to určené pravidlá. Súhlasím s tým, s pani predsedníčkou, aby sme ich 

určili. Ale prosím vás, kolegovia, venujme sa teraz schváleniu alebo teda 

schvaľovaniu tých grantov. Toto si nechajme, buď teda na komisie, na poslanecké 

kluby, na nejakú pracovnú skupinu. Lebo to tuná nedoriešime. To bude širší a 

komplexnejší problém tých dotácií. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja keď som nastúpil do komisie pre granty, tak bol som 

zvyknutý na iné parametre meraní projektov - musím sa priznať - osobne a niektoré 

veci ... v niektorých  veciach som sklamaný, v niektorých veciach vidím zhodu s 

členmi komisie. Prvú ...vec, za ktorú som ja teraz, keď sme rokovali, nehlasoval, aby 

vôbec boli poskytnuté dotácie v tomto roku. Veď  všetci vieme v akej situácii je 

Ružinovský športový klub, atď. Nebudeme predsa rozdávať, keď nemáme, z čoho 

rozdávať. Najprv si spravme poriadok v tých našich vlastných organizáciách a potom 

rozdávajme. Poviem vám, že tam padali také sumy, že 50 000 Domino  - Saleziáni, 

15 000 - hokejbalový klub ružinovský , čiže - 65 000. Ja neviem, kde tí ľudia žijú? 

A či nesledujú situáciu v Ružinove, aký je stav financií. A potom sa to skresávalo na 

nejakých 30 000. Potom sa vlastne prijalo, že žiadna suma sa neurčí. Ja si myslím, že 

vy a my poslanci o tom rozhodujeme, že či im dáme a nedáme. Preto sme - ja si 

myslím, že tam žiadna suma by nemala byť. Ak to sem príde, tak to je každého 

svedomie a presvedčenie, či dá druhýkrát niekomu peniaze alebo nedá. Opakujú sa 

tam,  súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že sa tam opakujú niektorí žiadatelia. A 

už to robia takým filištajnským spôsobom - napríklad Inter, že napíše to pod jednou 

organizáciou, a potom to napíše pod druhou. Každý má z nich IČO. A to znamená v 

konečnom dôsledku sú to tie isté organizácie. Hej? Čiže títo ľudia to vedia obísť. 

Otázka je, že, keď povieme... napr. - základné školy to nevedia obísť. To znamená,  

základné školy dali 2-3 projekty, ktoré boli podľa mňa docela solídne a tie mali 

smolu. Tie boli hneď zoškrtané, že ...jeden. Ja som sa prikláňal k jednému návrhu, že 

buď budeme teda podľa nejakého hodnotového systému, bodovacieho, a ... všetci - 

keď niekto má aj 4 projekty v štyroch rozličných oblastiach, čo môže podať, tak 

vyhodnocujeme body. Nebudem sa naňho pozerať - si dobrý, dal si si 4, tak 3 ti 

musím vyhodiť. Čiže tam vznikal nejaký rozpor, môj, osobný. A 2. vec - poviem 

ďalší príklad. Každý z nás určite preferoval nejaké ...nejaké typy projektov. Ja som 

preferoval školské a napr. Slovenský Červený kríž dal 3 projekty. Len jeden dostal. 

Napr. chceli škváru za 1.000 EUR tam, kde chodia starí ľudia ... / ak môžem 

pokračovať?/... 

 

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

 

p. Jusko : ...kde chodia ľudia, starí ľudia sa stravovať do Ružovej doliny, s prepáčením, 

ledva nohami šúchajú, tak sme chceli, aby chodili po niečom, čo je pevné, aby sa tam 

tá škvára... si aj tú záhradku vzadu spravili. Jednoducho je to vnútroblok a tam - to tí 

ľudia vidia, žijú, vidia tú krásu ...alebo tú... to čo není pekné. Nebudem komentovať, 

že chceli aj vymeniť okná. To je vec nejakého komentára. Ale dosť som bol 
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prekvapený, že niekto mi nepovedal, že to je štátna firma - Červený kríž. To je 

dobrovoľnícka organizácia, ktorá ... žije z dobrovoľníckych príspevkov. Takže o to 

viac ma to mrzí. Ale to len jeden príklad som vytiahol. Bolo mi ľúto, že napr. 

nepočujúce ... Únia nepočujúcich detí realizuje projekt, a v rámci formálnej chyby - 

ho implementuje mimo územia Ružinova. To sú možno veci, ktoré by sme vedeli - a 

do budúcnosti toto chcem navrhnúť, aby sme robili väčšiu propagáciu žiadateľom 

a aby neboli formálne chyby. Lebo aj dobré projekty, ktoré tam boli, vlastne týmito 

formálnymi chybami neprešli. Celkovo si myslím, keď tu bolo spomínané 

kontajnerové stojiská - Prvý rok, čo som tu bol, tak sa schválili jeden projekt. Teraz 

sa neschválili. Ja si osobne myslím, že kontajnerové stojiská by nemali byť z týchto 

grantov financované. A to je môj osobný názor. Môžeme o tom diskutovať, či 

mestská časť... a miestna časť, miestne zastupiteľstvo vyčlení na to peniaze. To už 

nechávam na poslancov. Ale ja si myslím, že tie granty, zlučovanie - granty 

s dotáciami je škodlivé. Treba to rozdeliť. Dotácie sú vyššieho finančného nákladu. 

Čiže - tam to by som dal na... skutočne oddelil tie granty to do tých 5.000 EUR, to sú 

dosť veľké položky. A ja neviem - koľko 49 projektom myslím, že prešlo z 113. Tá 

úspešnosť úspešnosť je pomaly 50 %. Som teda sklamaný z jednej veci. Že máme 

bodový systém, povedali sme si, že dvom nebudeme dávať. – Všimnite si, možno si 

tam všimnete, že dvaja sú tam. Ako keby sme niekedy ustupovali z vlastných 

princípov. Ja osobne trvám na tom, že najlepšie hodnotenie je hodnotiť bodovo. 

A niekto nech má aj 5 projektov. Keď  ich keď spĺňa, podmienky,  tak nech 

jednoducho mu tie projekty prejdú.  Veď predsa úspešný žiadateľ, aktívny žiadateľ, 

nemôže byť diskriminovaný na základe nejakých iných kritérií. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No, z toho, čo tu je, tak v podstate naozaj vôbec nie je pravda, že by 

mohla v podstate len jedna organizácia vždy žiadať. Lebo evidentne, jediné... dá sa 

to krásne všetko obísť. Jedna organizácia si založí aj 5 občianskych združení, a tým 

pádom môže dostať dotácií.. takže pardón ... grantov koľko chce. Ak ich vyrobí 

kvalitne, tak ich jednoducho... ich dostane. A to isté, zhodou okolností – nie je 

pravda, že základné školy si nevedia pomôcť - základné školy si vedia pomôcť, 

týmto istým ..šak koniec koncov, môžu mať na každej škole občianskych združení 

koľko chcú. Takže pre nich skvelá rada, ako to urobiť, aby sa k tým peniazom 

dostali. Druhá vec je, že by ma zaujímalo, že ako to bude s percentom využitia z 

rozpočtu, čo sa týka financií na granty? Ako je to teraz s percentom? A akým 

spôsobom to plánujeme v podstate naďalej napĺňať?  Že či toho súčasťou budú aj 

dotácie, alebo nebudú dotácie. A tak isto by ma aj zaujímalo - potom z grantovej 

komisie, ako je to s realizáciou tých grantov? Či sa vracajú naspäť financie, alebo 

nie? Že či vôbec títo jednotliví žiadatelia majú spodkladované vôbec to, že môžu 

minúť tie ... tie dotácie? Aby sa nám nestávalo, že nakoniec dodatočne zistia, že 

vlastne vôbec to nemôžu zrealizovať a pekne nám vrátia všetky peniaze. To dúfam, 

máme ošetrené už dopredu? A čo sa týka tých informácií, bohužiaľ, nie som členom 

grantovej komisie. Takže sa pýtam teraz, lebo teraz som dostal ten materiál. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Lazík. 

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. Ja by som len upresnil, že povedzme našej Základnej škole na 

Ostredkovej, tak je to známe, že teda môže si podať grant samotná škola aj 

občianske združenie rodičov, ktorí tam fungujú. Takže to nie je žiadne nóvum. 
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Neobjavili sme - by som povedal – elektriku. Ale toto tam bežne funguje. To 

znamená, či prejde, neprejde to...... nevedia garantovať. Škola si podá sama 3 

a potom ešte občianske združenie navrch ďalšie 2, 3 - to je bežné.  

 

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

  

p. Jusko : ... ja už som ...či som si nevyčerpal ...tou druhou... 

  

p. Pekár, starosta MČ:  ...To ste boli dvakrát prihlásený ... hej .. 3 – dokonca... 

 

p. Jusko:  Dobre, ja pokračujem. Pán Lazík, máte pravdu, že áno - niektoré školy sú šikovné 

- a pán Sloboda, ja by som tiež im po tejto skúsenosti doporučil, aby to spravili, tak, 

že nech, čo najviac nech si podajú pod inými značkami. Áno. Ale - prečo proste 

takýmto spôsobom, neviem, obchádzať niečo -  ako prejsť bodovým systémom, 

ktorý je kvalitný? Hej? Keď sa prijíma na vysokú školu, tiež sa spraví čiara, obodujú 

sa prijatí -  a pod čiarou - proste majú smolu . Nie sú prijatí. Keď to mám s týmto  

porovnávať. Ale ja ešte raz chcem sa spýtať, teda ... povedať, že podľa môjho 

názoru, nikdy ten systém nebude stopercentný a objektívny. Nebuďme naivní, že to 

tak bude. Čiže záleží aj od toho, ako sa členovia grantovej... z komisií k tým 

projektom postavia. A ja v konečnom dôsledku si myslím, i napriek tomu čo som 

povedal, že ten prístup bol zodpovedný. Že to čítali, že sme sa o tom bavili. Akurát - 

hovorím, mi tá – niekedy - tá zdvojenosť, alebo tá neskúsenosť tých ... tých 

predkladateľov vadila, že proste neprešli. - Projekt a zámer dobrý,  jedna formálna 

chyba a museli ísť preč. Ja verím, že keď  spravíme nejakú osvetu, mali by sme robiť 

takú osvetu aj k tým projektom, aby tí ľudia vedeli ako sa vyvarovať tých 

najčastejších chýb pri podávaní projektov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Nikto tu nehovorí o obchádzaní, jednoducho - len potvrdenie 

tých pravidiel, ktoré si už evidentne grantová komisia  prijala, keďže takých 

uchádzačov tam proste majú. Tak jednoducho, keď jedni, tak to môžu rovno urobiť 

všetci. Takže to je úplne jedno. 

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem. Nadviažem na to posledné, čo povedal pán Jusko, že takéto 

posudzovanie nebude nikdy stopercentne objektívne. Preto ak si zoberiete zloženie 

tej komisie, je to najširšia komisia, a pri tvorbe VZN-ka - aj zloženia tej komisie tak 

zastupiteľstvo dáva dôveru takému širokému spektru a uchádza sa o to, aby v tej 

grantovej komisii tie grantové projekty predložené boli naozaj prediskutované, bol 

vytvorený naozaj nejaký merateľný hodnotový systém, kedy hlasovaním  - väčšinou  

- poslanci odsúhlasia konkrétny grant. Po tomto je novinka, že to schvaľuje 

zastupiteľstvo. V minulom období to tak nebolo. Ale uchádzajme sa, kolegovia, 

o dôveru. Ja tiež, keď si ten zoznam prečítam, môžem mať otázky a výhrady, ale 

spolieham sa na to, že ten postup, ktorý komisia zvolila, maximalizovala to 

objektívne. To môžeme potom naozaj donekonečna debatovať. A dovolím si 

upozorniť, kolegovia, prečítajte si aj VZN-ko – platné. Súhlasím s tým, že je dobré 

nad ním sedieť. Budem sa uchádzať a chcem byť aj prítomná, keď sa bude debatovať 

o jeho úpravách a zmenách, lebo budú potrebné. My nemôžeme dávať peniaze našim 
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organizáciám, kde patria základné školy. Pozor! To sú občianske združenia, ktoré 

žiadajú tie peniaze. A aj majetkom  - ak náhodou kúpia niečo - ako je napríklad 

šmýkalka, alebo ja neviem čo - musí to zostať v majetku občianskeho združenia. Ale 

my nedávame peniaze základným školám. A základná škola sa nemôže v zmysle 

nášho platného VZN-ka uchádzať o grant. Je to tak odjakživa. A zmeníme VZN-ko, 

ale myslím si, že nám to potom napadne niekto, že mestská časť vytvorila grantový 

systém na podporovanie vlastného majetku. To si dovolím upozorniť - prečítajte si to 

veľmi pozorne, to VZN-ko a potom, poprosím, aby ste aj tie granty v zmysle toho 

posudzovali, čo hovorí to VZN-ko,  na čo môžu byť tie finančné prostriedky určené. 

Ďakujem zatiaľ veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 8 - 

Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu - po a) schvaľuje 49 žiadostí 

o grant na základe odporúčania Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj 

vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v celkovej sume 

165 531 EUR. Po 2) - 51 žiadostí o grant nepodporiť, na základe odporúčania 

Komisie pre posudzovanie projektov ...  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, 

sociálnej oblasti a životného prostredia. Po b) - ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, 

prednostovi, po 1) - zverejniť výsledok schvaľovacieho procesu grantového 

programu na internetovej stránke mestskej časti. Termín: do 15 dní. A po c) - žiada 

Dušana Pekára, starostu, uzatvoriť zmluvy o poskytnutí grantu s príjemcami, ktorí 

spĺňajú podmienky v zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 7/2015 o 

poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva. Termín: do 30. 6. 2016. 

Prosím, pán starosta dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie.  

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržalo, nehlasoval 1. 

Uznesenie k bodu číslo 8 sme schválili. 

 hlasovanie č. 22. 

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

            - uzn. č. 254/XIV/2016 

 

 

Bod č. 9 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 9 -  Kontrola plnenia uznesení miestneho 

zastupiteľstva.  Poprosím pani ... pána prednostu, aby uviedol materiál. 

 

p. Hagara, prednosta MÚ MČ : Ďakujem za slovo. Predkladáme kontrolu plnenia 

uznesení z miestneho zastupiteľstva, ktoré boli terminované k 26. 4. 2016.  Tieto 

uznesenia sú štandardne štruktúrované. To znamená, tie, ktoré boli splnené - teda 

ostávajú v plnení, ktoré sú čiastočne splnené a ktoré sa priebežne hodnotia, pretože 
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boli tak zadefinované. Pokiaľ sú nejaké otázky ku konkrétnym uzneseniam, tak rád 

ich zodpoviem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

p. Barancová : Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia k bodu 

číslo 9: Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, berie na vedomie - 

splnenie uznesení – teda - v plnení zostávajú uznesenia, čiastočne splnené uznesenia 

a priebežne splnené uznesenia - podľa predloženého materiálu. Prosím dajte 

hlasovať. Ďakujem. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 18 poslancov, proti nebol nik, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali. 

Konštatujem, že uznesenie k bodu číslo 9 sme prijali. 

 hlasovanie č. 23. 

           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

            - uzn. č. 255/XIV/2016 

 

 

Bod č. 10 

Interpelácie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 10  - Interpelácie. Nech sa páči, pán 

poslanec Bajer. 

 

p. Bajer : Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Interpelácia teda je na vás. Znenie tej 

interpelácie prečítam: Vážený pán starosta, nakoľko sa zhoršuje situácia v okolí 

podniku Bokovka, v úvodzovkách „konflikt občan vs. majiteľ prevádzky“, ktorá 

spočíva v rušením nočného kľudu a znečisťovania okolia podguráženými občanmi z 

podniku Bokovka, interpelujem vás, aby ste oslovili veliteľa  - v úvodzovkách 

„náčelníka“ štátnej polície mestskej časti Ružinov, aby zvýšil počet - vo večerných 

hodinách - počet motorizovaných hliadok / častejšie obhliadky okolia pri ktorom sa 

uvedený podnik nachádza. Častejšou obhliadkou vytvoríme efekt prevencie a rýchlej 

represie v prípade nedodržiavania zákona. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím odovzdať na organizačné. Ja len 

poznámku. To je také čerstvé - V pondelok prišiel asi  ...všetkým poslancom 

sťažnosť na Bokovku. V pondelok mávam porady s veliteľom mestskej polície. Oni 

tam robili aj hliadky, ale ja som mu odporučil, že nech auto si zaparkujú ďalej a nech 

idú pešo, lebo on hovorí, že  - „prišlo tam auto a oni zaliezli dovnútra“. Tak, bodaj 

by sa neschovali dovnútra, keď vidia policajnú hliadku na aute. Takže odporučil som 

mu, aby autá nechali ďalej a išli tam pešo. Ak je tma, tak tú uniformu neskôr 

rozpoznať. Ale to ani nie je o tom, že policajti tam budú chodiť každý večer, ale 

pamätáte si  sťažnosti na „Deda“ ... „Reštauráciu u Deda“. Tento prevádzkovateľ si 

dokázal urobiť poriadok. Takže ja som sa aj dohodol s niektorými, teda konkrétne s 

pánom poslancom Bajerom - ale keby mi ... keby sa mi podarilo dohodnúť s 

prevádzkarom alebo majiteľom týchto ... týchto podnikov, alebo tohto podniku 
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stretnutie, tak by som dal minimálne poslancom, ktorí ste kandidovali v tom obvode, 

vedieť termín, aby sme sa stretli  - spolu s mestskou políciou a si to vydiskutovali 

ešte raz . Lebo ja som tam už neraz bol v tom podniku. Rozprávali sme sa, je tam 

dokonca aj fajčiareň vybudovaná, tak nech fajčia vnútri a nech neobťažujú ľudí, ktorí 

tam už spia - a v lete budú mať otvorené okná. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Faktická, pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková:  Ma predbehli, pretože minulý týždeň som volala váš sekretariát a žiadala 

som v súvislosti s Bokovkou, pretože ten mail sme dostali, poslanci za Štrkovec - a 

ja som... ja tam chodím pravidelne. Hovorila som tiež párkrát s prevádzkarom. 

Uchádzam sa o to, aby som tam bola na tom stretnutí. Uchádzam sa o to, aby nebol 

len prevádzkar, ale osobne požiadajme pána majiteľa. On je skúsený... 

Prevádzkovatelia, nie som si až tak úplne presvedčená, že by ... že by nebol ochotný, 

ja tam mám aj návrh ... ja som to aj pánovi prevádzkovateľovi navrhovala, ja si 

myslím, že by sme sa mali uchádzať o to, aby mali takéto podniky s nočným ... s 

nočnou prevádzkou -  klasicky - prepáčte za výraz, vyhadzovača. Alebo  portiera. 

Proste niekto, kto by dbal - aspoň pri vchode toho podniku. A budem naozaj veľmi 

rada, ak sa týkajú takéto konkrétne podnety, aby som si to ja ... napríklad – 

nemusela... volala som pánovi Tóthovi, pánovi Kopúnovi,  volala som na mestskú 

políciu. Aby sme spojili sily, aby sme sa nerozdrobovali, že pán Bajer niečo 

vybavuje, ja ... Takže, ak je takáto sťažnosť, uchádzam sa o to, aby boli tí poslanci 

komplexne oslovení a mali možnosť sa toho zúčastniť. Ďakujem. 

 

 p. Pekár, starosta MČ:  Určite áno. Ja vám poviem ešte jednu takú osobnú skúsenosť. 

Tiež som dostal SMS-kou sťažnosť na Bokovku. Bolo to v zime, že je tam dym. Do 

15 minút som bol na tom, pri tej reštaurácii. Bola tam para z plynového kúrenia. ... 

Naozaj, to neexistuje, že do 15 minút by niekto zhasol oheň . A dokonca - tá 

prevádzka, ráno to bolo, možnože o nejakej pol ôsmej... ôsmej  - to ešte nebolo 

otvorené. A už niekto mi posielal SMS-ku, že sa tam dymí. Takže - ja viem, že ľudia 

sú veľa krát pohoršení, čo sa dialo v noci. Ale keď sa sťažujú, tak naozaj nech tá 

udalosť tam je. Lebo aj ... aj policajti, keď tam prídu a nič sa nedeje, tak veľakrát ten 

výjazd je márny. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Vážený pán starosta. Na vás je adresovaná interpelácia. Občania sa ma pýtajú, kde 

môžu nájsť spoločenské zmluvy, stanovy, zakladateľské údaje k spoločnostiam : 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s., Cultus a.s., TV Ružinov, s.r.o. 

Prosím vás, ako štatutárneho zástupcu akcionára u dvoch ... spoločnostiach 

o zverejnenie ... overenie uvedených údajov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za podnet. Nikto sa nehlási v bode Interpelácie. Končím 

bod Interpelácie.  

 

 

 

Bod č.11 

Rôzne 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Začíname bod Rôzne. Pani doktorka... pani poslankyňa Barancová, 

nech sa páči. 
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p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Ja som sa zúčastnila rozboru 

hospodárenia v knižnici. A už dlhodobo pani riaditeľka upozorňuje na nepriaznivý 

stav budovy. Takže by som si vám dovolila trošku ozrejmiť, aká je tam situácia. 

Budova je v zlom technickom stave. Pivničné priestory, kde bol uložený rezervný 

fond a archív organizácie, poškodili záplavy. A po sanácii a deratizácii je toho času 

právny aj pri veľkých dažďoch a záplavách a po sanácii a deratizácii je toho času 

prázdny. Nedá sa tu pracovať. Pri väčších dažďoch a záplavách sú pivničné priestory 

vlhké , pretože do nich presakuje spodná voda a voda z kanalizácie, dôsledkom čoho 

sa tam vytvárajú zdraviu škodlivé plesne. Skladové priestory chýbajú. Vyradený 

knižničný fond a náučná literatúra sú umiestnené na chodbe. Nakoľko sú okná na 

celej budove staré a nedoliehajú, únik tepla je mimoriadne veľký. Elektrické rozvody 

sú zastaralé a nevyhovujúce. Na bočke  je cca 29 500 zväzkov knižničného fondu. 

Chýba čitáreň a miestnosť na podujatia. Zariadenie je zastaralé. V budove sídlia 

všetky útvary knižnice a riaditeľ organizácie. Vedenie knižnice budovu 

zhodnocovalo drobnými opravami, údržbou a investíciami v rámci rozpočtu. Treba 

podotknúť, že budova v minulosti slúžila ako materská škôlka. Teda súčasťou 

knižnice je aj záhrada. Na jej nevyhnutnú údržbu vynakladá organizácia finančné 

prostriedky. Cieľom aspoň čiastočne znížiť dopad plesní, v budove na Tomášikovej 

25 na zdravie zamestnancov, pretože sa tam zvyšuje počet alergií a aj iných 

ochorení, zabezpečila knižnica z vlastných finančných zdrojov najviac postihnuté 

priestory protiplesňovými nátermi a pivnica sa oddelila od kancelárskych priestorov 

osadením sadrokartónovej steny. Ale i napriek tomu je situácia kritická a zápach sa 

šíri do celej budovy. Preto si dovolím poprosiť poslancov o riešenie tejto situácie. 

Teda, budeme uvažovať o presťahovaní do priestorov, do inej budovy, alebo teda po  

odbornom posúdení, budovu na Tomášikovej treba komplexne zrekonštruovať. Ja 

som teda presvedčená, že Knižnica mestskej časti Ružinov pod vedením súčasnej 

riaditeľky pani doktorky Horákovej má vysokú kredibilitu ... a kredibilitu. Osobná 

dlhoročná, angažovanosť a zanietenosť riaditeľky a všetkých zamestnancov v oblasti 

kultúry a záujem občanov, Ružinovčanov, o kvalitné služby knižnice avizujú nutnosť 

vytvorenia dôstojných a reprezentatívnych priestorov. Z tohto dôvodu, si dovolím 

navrhnúť uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Ružinov ukladá 

prednostovi, Ing. Hagarovi, vypracovať variantné návrhy riešenia situácie Knižnice 

Ružinov, so sídlom na Tomášikovej, z dôvodu havarijného stavu budovy. Termín: 

júlové zastupiteľstvo. Ešte ... 

 

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

  

p. Barancová : ... Ešte mám ďalšiu ...  V rámci, teda  ... ešte teda, teraz mám ďalší taký bod. 

V rámci takej poslaneckej iniciatívy - Bezpečné školské areály v Ružinove - som vás 

myslím, že v decembrovom zastupiteľstve informovala, o smrteľnom úraze 6 

ročného chlapca v areáli školy, ktorého usmrtil padajúci strom. Z tohto dôvodu som 

navrhla uznesenie o pasportizácii a zmapovaní údržby zelene areálov škôl. Myslím 

si, že je to ešte v štádiu riešenia. Základné a materské školy v Ružinove skutočne 

majú takú pestrú výstavbu drevín, stromov a kríkov,  a tieto stromy sú tu ...  boli 

vysadené už pred mnohými rokmi. Školy v súčasnosti, na rez stromov a výruby 

využívajú aj pomoc -  samozrejme šikovných rodičov detí. Častokrát nedisponujú 

s finančnými prostriedkami z hľadiska bezpečnosti... Z hľadiska bezpečnosti by bolo 

potrebné pravidelne a systematicky, pod odborným dozorom, vykonávať 

bezpečnostné rezy konárov stromov ohrozujúcich miesta prechodov 
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a zhromažďovania ľudí, ihrísk, ich okolia, areálov, vstupu a výstupu z areálu školy. 

Túto tak významnú a dôležitú aktivitu by mohol zabezpečovať aj úrad, ako servis pre 

školy, s participáciou podniku verejnoprospešných služieb, ktorého je akcionárom. 

Táto služba by školám by mohla byť napojená aj na rozpočet Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov. A preto si dovolím navrhnúť uznesenie, že: Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov ukladá prednostovi Ing. Hagarovi 

spracovať návrh riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch materských a 

základných škôl, v súčinnosti s podnikom verejnoprospešných služieb, s napojením 

na rozpočet Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Termín: júnové zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Faktickou nasleduje pán zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ:  Ďakujem, pán starosta, za slovo. Ja budem veľmi 

krátky a bude to vyzerať že u kolegyni Barancovej teraz šplhám. Ale my sme sa tam 

s pánom kolegom Penerom boli pozrieť, v tej knižnici. Ten stav je naozaj dosť 

alarmujúci, aj vzhľadom aj k tomu, že sa jedná o kultúru a kultúrne dedičstvo, 

v zásade... v nejakých knihách. Naozaj teda vás poprosím, aby ste podporili tento jej 

návrh. A zároveň chcem podporiť aj ten návrh ohľadom tých drevín, s tým, že 

možno tuná slabo vyznelo - alebo ak by som mohol poprosiť doplniť tam to, čo 

odznelo na rade, že aby dotyčný... dotyčná osoba, právnická osoba, ktorá sa o tie 

dreviny bude starať, aby bola aj zodpovedná. Pretože... - za tie dreviny - pretože nie 

je možné, aby – teoreticky - padol strom a potom bola zodpovedná nejaká pani 

učiteľka. Lebo ak tie stromy sú pravidelne, kontrolované, tak by to ...... ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Nasleduje pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem. Vážený pán starosta, milé kolegyne, milí kolegovia, vzhľadom na to, 

že mám novú pracovnú pozíciu, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie konateľ a 

riaditeľ TVRaRE sa chcem takto formálne a oficiálne tu na zastupiteľstve vzdať 

funkcie konateľ . Funkcie riaditeľa som sa vzdal do rúk konateľom a chcem sa vám 

veľmi pekne poďakovať za ...mnohým -  6 ročnú spoluprácu, mnohým teda za 

dvojročnú spoluprácu. Vždy som vo vás oporu a za to vám ďakujem. Pretože isteže 

to nebolo úplne samozrejmé. Menovite, alebo teda zvlášť sa chcem poďakovať 

pánovi starostovi. Považujem naozaj našu spoluprácu za veľmi korektne a veľmi 

podnetnú. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať Martine Fondrkovej, ako 

predsedkyni dozornej rady a obzvlášť by som sa chcel poďakovať svojmu 2. 

konateľovi, s ktorým nás osud dal dohromady, jednoducho výberovým konaním, a s 

ktorým sme politiku nechali predo dvermi a riadili jednu firmu myslím veľmi 

korektne a obojstranne veľmi prospešne. Takže ešte raz vám všetkým veľmi, veľmi 

pekne ďakujem. Ja už som odovzdal kľúče od kancelárie, počítače. Formálne  som 

do konca týždňa. Od 1. mája je poverený nový pán riaditeľ, Martin Vanek a o 

konateľovi sa bude rozhodovať vo výberovom konaní. Ďakujem veľmi pekne 

všetkým. 

 

p. Pekár, starosta MČ  : Ďakujem aj ja. Možnože za všetkých, čo tu sedíme a nie len tých, 

čo tu sedíme, ale aj za zamestnancov, tiež za spoluprácu. Nie vždy môžeme ... 

musíme mať rovnaký názor, ale je potrebné vedieť sa rozprávať. A to si cením 

naozaj u všetkých vás. S tým, že ako Igor povedal, tak teda zostáva tu ako poslanec 

ružinovského zastupiteľstva, ale máme Ružinovčana aj na ministerstve kultúry, ako 
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štátneho tajomníka. To už sa tu ďakovalo. A teda,  nielen štátneho tajomníka, máme 

Ružinovčana aj poslanca Národnej rady. Ale by som sa vrátil k Igorovi, naozaj, 

sedeli sme predsedovia poslaneckých klubov a dohodli sme sa. A myslím si, že už je 

aj zverejnený inzerát na výber konateľa. Dostali ste predsedovia poslaneckých 

klubov ten link , odporúčanie Transparency, ktoré robili na základe výberového 

konania v meste. Nie všetko je použiteľné, ale po ... dohodli sme sa, že niečo z toho 

použijeme aj pri výberovom konaní na nového konateľa. Takže ten termín 

odovzdania prihlášok je 11. mája ...dúfam, že sa nemýlim - 11. mája. Dávam do 

pozornosti aj tým, čo pozerajú televíziu. Je zverejnený inzerát a tak ako sme sa 

dohodli, aj Igor po povedal, bude výberové konanie. Takže ešte raz veľmi pekne 

ďakujem, Igor, tebe za prácu. Ten ... tá Ružinovská televízia za rovnaké peniaze 

mala novej relácie. A nebudem spomínať všetko, čo tam bolo zlepšené. Takže 

ďakujem veľmi pekne ešte raz za nás všetkých, poslancov. Nasleduje pán poslanec 

Hrapko.  

 

p. Hrapko : Ďakujem pekne. Ja mám 2 návrhy uznesení. Prvý návrh uznesenia sa dotýka 

Peterskej. Boli tu dneska občania. Ako som informoval, v podstate bolo začaté 

územné konanie na tento byt. My sme sa bytovým domom Peterská venovali už v 

minulom volebnom období. Zastupiteľstvo v minulom volebnom období  už jedno 

uznesenie, ktorým žiadalo vtedajšieho primátora Ftáčnika o zmenu  vydaného  

záväzného stanoviska. Bolo to uznesenie 416/24 z 2014 roku. Bohužiaľ, pán 

primátor vtedy na to nereagoval. Na začatí územného konania teraz, minulý týždeň, 

zase  občania napadli to záväzné stanovisko mesta. Územný ... teda - stavebný úrad 

prerušil konanie a požiada mesto o znovuvyjadrenie sa. Teda... nech buď potvrdí 

alebo zmení svoje záväzné stanovisko. Preto by som chcel požiadať poslancov, keby 

podporili môj návrh. Prečítam ho. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - 

Ružinov, za a) nesúhlasí s ... výstavbou bytového domu Peterská ulica, Bratislava v 

súlade s uznesením 416/24/2014,  - to je to uznesenie o ktorom som hovoril. Za b) -  

žiada Dušana Pekára, starostu, o zaslanie listu primátorovi hlavného mesta 

Bratislava, s informáciou o nesúhlase Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov s výstavbou bytového domu Peterská ulica, Bratislava a 

požiada ho o ... a požiadať ho zmenu záväzného stanoviska na nesúhlasné. Poprosím 

o podporu. Druhé uznesenie:   Návrh uznesenia... Vieme, že ... máme stále večný 

problém s počtom detí v materských škôlkach. Ja som bol teraz na Conecu , kde som 

zistil teda, že mestskej časti Ružinov vzniká bytový dom Jarabinka, kde je v prízemí 

naprojektované a bude sa stavať materská škôlka. Požiadal som kolegu Lazíka nech 

zistí ako to je , že či na to už niekoho majú, alebo niečo... Hovoril, že je možné 

jednať s investorom ohľadne toho, že by sa mestská časť mohla uchádzať o tieto 

priestory s tým, že by vznikla ďalšia... ďalšia materská škôlka v zriaďovacej 

pôsobnosti mestskej časti. Je to jeden  z návrhov, ktoré by som bol rad, keby ... 

mestská časť preskúmala. Samozrejme, závisí to aj od finančných možností . Môj 

návrh bol taký, že by sa na to mohli využiť dotácie z Ministerstva 

poľnohospodárstva. Ja som sa s pánom prednostom dneska bavil o tom, že on má 

ďalšie riešenia, ktoré ... ktoré by sa mali  ... ktoré by mohli zvýšiť kapacitu. Lenže 

nás čas trošku ...trošku tlačí, tak som si dovolil urobiť návrhu uznesenia: Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, 

prednostovi mestskej ... miestneho úradu mestskej časti, pripraviť návrhy riešení pre 

navýšenie počtu miest pre deti v materských školách. Termín: 21. 6.,  tzn o 2 

mesiace. Chcem ešte podotknúť jednu vec, čo sme ... čo som dával uznesenie...k .. čo 

sme dávali uznesenie k Borodáčovej, tak tam bol termín budúce zastupiteľstvo. 
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Takže chcem poprosiť aj starostu, ako - v rámci miestnej rady - je jasné, že to... že 

tam nie je možné s tým spracovaním materiálu do miestnej rady, takže aby to išlo 

ako  ... len ako  bod s tým, že  to pôjde do komisie, už potom len na prerokovanie, 

aby sa stihlo ten termín toho ... budúco-mesačného zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne, pán starosta. Ja mám 1 návrh uznesenia, ktorý vyplýva z 

viacerých uznesení komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy a týka 

sa to personálneho posilnenia dvoch vašich referátov. A to referátu územného plánu 

a regionálneho rozvoja o jedného pracovníka a referátu životného prostredia, 

verejnoprospešných služieb - tiež 1 pracovníka. To by som si poprosila, ako, dať 

termín - že -  ihneď. Najmä - minimálne na tom referáte životného prostredia a 

verejnoprospešných služieb. Tam treba jedného pracovníka. Zatiaľ sú tam dvaja, 

ktorí vykonávajú prednostne  ... / pán starosta... to je vám... Počúvate? /  

 

p. Pekár, starosta MČ : Ja počúvam...Len rozmýšľam o tom, že personálne veci 

zastupiteľstvo nemá riešiť. Toto je tak fakt... tak na hrane...alebo za hranou zákona... 

 

p. Šimončičová : Tak ... ja som myslela ... že sme sa o tom spolu rozprávali. Neviem, akým 

spôsobom to mám... teda... dať najavo a požiadať vás, aby ste tieto uznesenia 

komisií, ktoré sú poradným orgánom - síce - miestneho zastupiteľstva, a miestne 

zastupiteľstvo  môže vás o to požiadať , aj keď sa týka personálnych vecí. Z toho 

dôvodu, že jako tu spomínala už pani Barancová, napríklad - v školách sú dreviny 

možno v stave takom,... ktorým sa nevenujú pracovníčky ... pracovníci škôl 

dostatočne. A starostlivosť o dreviny je samosprávna funkcia. My máme zatiaľ 2 

pracovníčky, ktoré prednostne vykonávajú štátnu správu. Pán starosta, máme 2 v 

Ružinove! Minulý rok mali tie dve  pracovníčky pôsobiace v štátnej správe 110 

správnych konaní vo veci výrubu drevín.  Petržalka, ktorá má 5 pracovníkov mala 

nejakých 25  konaní. Takže porovnajte. Tam potom z tých päť ... z piatich 

pracovníkov možno ... môže rozdelene ... môžu vykonávať aj tú samosprávnu 

funkciu. Tieto naše dve nemajú kedy vykonávať. Lebo majú toľko konaní za minulý 

rok. A - je to ale vec taká, že z dôvodu pudu sebazáchovy, pán starosta, treba mať 

človeka, ktorý bude raz ročne, minimálne, kontrolovať fyzicky, ešte predtým než 

urobí inventarizáciu... vlastne potom, čo urobí inventarizáciu, fyzicky kontrolovať 

stav tých drevín, aby nepadali na hlavu - nielen v školských areáloch ale aj na 

uliciach. Preto by som prosila,  nad tým vážne uvažujte. Ja napriek tomu dám návrh 

tohto uznesenia, a vy sa potom zariaďte, či ho budete akceptovať alebo nie, a či  je to 

po právnej stránke v poriadku. A ešte by som, teda, poprosila, všetky návrhy ktoré sa 

budú týkať správy zelene alebo  zmeny prístupu k tomuto, najprv prosím dať do 

komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy na prerokovanie. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Dúfam, že ste mali prerokované aj ... VPS-ka .... aj ...čo 

... čo rokujeme s VPS-kou  - pasport zelene. Faktickou pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Akceptujem vašu pripomienkou, že personálne záležitosti sú vo vašej 

kompetencii, ale možno to berte len naozaj ako upozornenie poslancov. Lebo keď 

my chodievame aj na komisie, tak naozaj, mnohýkrát vieme,  aj tí, čo chodíme po 

terénoch, že tí pracovníci sú maximálne vyťažení. A treba naozaj zvažovať 
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posilnenie tých oddelení. Ja viem, že sme už pri schvaľovaní rozpočtu upozorňovali 

na to, že aj finančne sú tí pracovníci naozaj nie veľmi dobre hodnotení. A to penzum 

práce, ktorú tí pracovníci v rozhodovacom konaní musia vykonávať - a berme si, že 

to je obraz činnosti úradu, miestneho úradu a obraz verejnej správy. Tí ľudia nás 

vnímajú, kolegovia, či chceme alebo nechceme, ale predovšetkým v styku s našimi 

úradníkmi. Pretože ani tú reálnu... ten výkon toho úradu vykonávajú. A keď naozaj 

na  tom oddelení je jeden človek, ktorý musí stihnúť strašne veľa podaní v 

zákonných lehotách, ktoré naozaj tí - svoju- občania si sledujú, je pod tlakom . A pri 

tejto príležitosti, aj keď trošku prekročím, - ja na základe toho, že pôsobím v Starom 

Meste, viem že pôsobia tam inšpektori verejného poriadku. Doteraz som sa ... 

 

p. Pekár, starosta MČ : ...aj u nás budú ... 

 

p. Tomášková : ...áno ...  áno... Uchádzam sa o toto ...  viem, že to sa rieši inou, ako 

pracovnou zmluvou, to je na dohody , mám taký pocit - ale uchádzam sa, naozaj o to, 

aby sme iniciovali a urýchlili, pretože ukazuje sa, že to je pre ... pre - práve - 

kontrolu, to, čo spomínal pán Matúšek, že niekto začal vykonávať výkopové práce a 

nemal ešte ani dané rozhodnutie. Žiaľbohu, ten úradník, ktorý má 5 dní do týždňa aj 

stránkové hodiny, okrem toho musí vykonávať tie rozhodnutia, on nemá koľkokrát 

čas, aby išiel do terénu skontrolovať naplnenie tých rozhodnutí, či ich občania 

porušujú - neporušujú. Budem sa veľmi prihovárať  za to, aby toto urgentne mestská 

časť riešila. Ďakujem. 

 

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

 

p. Hrapko : Ďakujem pekne. Je pravda, že ten návrh Katky Šimončičovej , zasahuje už do... 

do právomocí starostu. A už sme tu taký prípad mali, kedysi, len tam to bolo 

formulované trošku iným spôsobom. Tam to bolo, ak sa dobre pamätám ...  

 

p. Pekár, starosta MČ : ... ale akékoľvek uznesenie... toto naozaj, je tak ...  že... tak 

podpíšem to, tak... tak budem presvedčený o tom, že som to nemal podpísať. Ale 

dobre. Uznávam, budem sa tomu venovať. Ale keď to podpíšem, tak to je taký 

ústupok, že... že... 

 

p. Hrapko : Nie.... chcem to práveže navrhnúť tým spôsobom, aby  to bolo v súlade so 

zákonom. Aby to nebolo ...  pretože my nemáme ako - právo hovoriť. Ale môžeme ... 

teda  - nejaký spôsobom  iniciovať, aby ... si sa zamyslel nad prehodnotením kapacít. 

A s tým, že ak bude treba nejakým spôsobom ... Lebo zastupiteľstvo hovorí do 

rozpočtu. Takže ... 

 

p. Pekár, starosta MČ : ...To som chcel povedať, že ... 

 

p. Hrapko : ...ak ...ak by to bola by to malo zasahovať do rozpočtu... takže keby si navrhol 

zmenu rozpočtu, tak aby ... aby to v  tom bolo zahrnuté.  Tak. 

 

p. Pekár, starosta MČ : ... pri zmene rozpočtu. Dobre?  

 

p. Hrapko: ...Hej, lebo naozaj musím potvrdiť, že je to potrebné, a ... tie územné plány zón 

... vieme v akom sú stave ... a bez toho sa nepohneme....  
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p. Pekár, starosta MČ : Dobre. Tak sa dohodnime, že toto uznesenie buď bude stiahnuté, 

alebo poprosím vás neodhlasovať a pri zmene rozpočtu s týmto budeme počítať.  

Pani poslankyňa Šimončičová s faktickou. 

 

p. Šimončičová : Ja by som navrhla namiesto slova žiada  - odporúča -  starostovi... 

 

p. Pekár, starosta MČ : Akékoľvek uznesenie... 

 

p. Šimončičová : Nemôžeme odporúčať, pán starosta?  

 

p. Pekár, starosta MČ : Môžete odporúčať , ale v personálnych veciach... Lebo ... 

kompetencie zastupiteľstva sú, sú nejaké kompetencie starostu. Keď chcem byť 

dôsledný ... ako to ... keď ste hovorili, že zjednať ... 

 

p. Šimončičová: ...  Ale keď chceme s vami dobre spolupracovať, pán starosta, tak vám 

môžeme odporučiť robiť dobré kroky.  Keď ... možnože vás to samého nenapadne, 

nás to napadlo. No tak vám to povieme nahlas.   

 

p. Pekár, starosta MČ : ...No ...ale uznesením ... Pán kontrolór,  správne hovorí, že o tomto 

sa nemá ani rokovať. Presne. Keď chceme byť dôslední v zákonoch, tak toto je... toto 

je prekročenie kompetencie zastupiteľstva. Ale beriem to tak, že keď sa dohodneme, 

to čo tu hovoril ... pani Tomášková a  pán Hrapko, že pri zmene rozpočtu budeme s 

tým počítať, tak potom tam nebude problém. S faktickou pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ďakujem za slovo. Mám návrh, nakoľko ide o 

úsek, ktorý je teda v mojej zodpovednosti, že môžeme si urobiť nejakú gentlemanskú  

... a  gentle-woman dohodu, že teda ja budem ten strážny pes, ktorý bude pána 

starostu uháňať, že máme tu takýto problém a musíme ho riešiť. Navrhoval by som 

to takto, než teda uznesením .  Dávam do placu.  

 

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

 

p. Patoprstý : Ďakujem. Ja iba pre informáciu, asi otázka na pána kontrolóra. Keďže takéto 

uznesenie zastupiteľstvo nemôže dať,  len ma tak napadlo, zo srandy, keby to dal 

nejaký poslanec ako interpeláciu?  

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem. Vzhľadom na prerokovaný materiál k parkovacej politike, to čo 

som hovorila, ja sa ... áno, ja mám tiež veľa  výhrad k tomu, jak to bolo predložené 

na... Skôr, ako, by som bola  ... neprijať v takomto znení... Ale stále mi tam chýba to 

B) Preto by som si dovolila navrhnúť uznesenie, ktoré by nejakým spôsobom 

posunulo tie veci - i keď sa to dlhé roky deklaruje, že už bolo mnohokrát tlmočené,   

ohľadne riešenia účelových komunikácií, pretože myslím, že bez tohto riešenia sa s 

akoukoľvek parkovacou politikou a jej nápadom a prijatím v mestskej časti 

nepohneme.  Tak si dovolím prečítať kolegom návrh uznesenia: Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu mestskej časti Ing. 

Dušana Pekára, v súvislosti s nutnosťou riešenia parkovacej politiky, navrhnúť a v 

spolupráci s magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložiť 

legislatívne riešenia začlenenia účelových a obslužných komunikácií do systému 
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komunikácií, na ktorých je možné realizovať prijaté opatrenia parkovacej politiky. Je 

to všeobecne konštatované uznesenie, ale myslím si, že ako poslanci máme 

povinnosť posúvať tieto veci a požiadať, aby sa v tom naozaj konalo. A termín, keby 

ste nás vedeli informovať, navrhujem 24. mája 2016, alebo - dám si poradiť, či  je 

možné to realizovať v tom termíne. Ale budem sa uchádzať, že do mesiaca by sme... 

 

  p. Pekár, starosta MČ : ...Ten návrh môže byť do mesiaca, ... lebo je veľmi jednoduchý ...  

a ten padol aj z vašej strany, že treba zaradiť  tieto komunikácie a umožniť, aby na 

nich bolo možné parkovať legálne, čiže ... 

 

p. Tomášková :  ... áno ...a hľadať tie riešenia ... Dobre. Takže v takomto znení ho 

predložím. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko : Ďakujem pán starosta. Ja chcem tiež použiť to uznesenie, ktoré som vlastne k 

tomu VZN-ku nebolo príslušné, v tomto znení: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, za a) - odporúča starostovi mestskej časti zriadiť dočasnú 

komisiu pre jednotnú parkovaciu politiku, vypracovanie v Mestskej časti BA - 

Ružinov vo vzťahu jednotnej parkovacej politiky hlavného mesta Bratislavy. Chcem 

to zdôvodniť asi takto. Hovoril som, že touto problematikou sa zaoberá aj komisia 

pre územné plánovanie. Ale na 2. strane chcem, aby v tejto komisii boli zastúpenie... 

aj vedúci politických skupín... teda - aby boli tam všetci pomerovo zastúpení zo 

zastupiteľstva. Pretože, ako povedal primátor hlavného mesta, on to považuje za 

politickú  -aj - prioritu - jednu z najdôležitejších. Opakujem -politickú prioritu.  Tak 

aby sa na tom zúčastňovali všetci a potom niesli ten údel toho výstupného materiálu 

všetci, jedným dielom. Ďalej chcem pokračovať, chcem poďakovať prednostovi, 

pánovi Hagarovi za riešenie havarijného stavu v budovy knižnice na Zimnej ulici. 

Pretože skutočne tá situácia je vážna. A ďakujem, že si našiel čas a išiel sa aj osobne 

pozrieť na ten stav, ktorý tam pretrváva.  Čo sa týka k rokovaciemu poriadku, bola tu 

diskusia trošku ma sklamalo - lebo boli sme tam traja poslanci, pani doktorka 

Barancová, pán Sloboda a ja. Čiže traja a dvaja občania. Očakával som, že nás tam  

bude viac... a ešte chcem spomenúť - ... áno, správne ukazuje aj ... druhýkrát chcem 

poďakovať pánovi prednostovia Hagarovi, že aj on si našiel čas a prišiel. Tá diskusia 

vlastne bola - je nám to treba / není nám to treba ?Otázka je -  je to nová kvalita 

predkladaného materiálu, alebo pokračujeme v niečom starom?  Ja som si robila 

analýzu a zistil som, že zákonné dôvody, ktoré uvádzajú, že zmenili sa zákony, nie 

sú opodstatnené. Pretože zákon o obecnom zriadení bol ešte prijatý pre tým starým 

rokovacím poriadkom. Na úrovni mesta, zákon o hlavnom meste Bratislave, boli 4 

pozmeňujúce zákony ... teda, pozmeňujúce  návrhy zákonov hlavného mesta, ktoré 

zásadne nemenili tento zákon. Čiže v zákonné vynútenie z vonkajšku - úpravy 

rokovacieho poriadku tu nie je. Ja vidím novú kvalitu - otázka je, či občania budú v 

komisii. Čiže verejnosť či bude v komisii alebo nie. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová : Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, teda predkladám nový návrh 

uznesenia, týkajúci sa toho ... tých personálnych otázok. A to ... stručne - mestské ... 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava - Ružinov ... konštatuje, že Odbor regionálneho 

rozvoja a územného plánovania ... neviem, ako sa presne volá - ja to doplním -  je 
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personálne podhodnotený. To konštatujeme. A žiadame prednostu úrad pripraviť  

zmenu rozpočtu tak, aby tento odbor mohol byť personálne posilnený. Môže byť to 

takto, pán kontrolór?   Áno? Dobre. Ďakujem pekne. Dobre , a teraz ďalšie téma, 

kvôli ktorej som sa  prihlásila. Lebo toto mi úplne mimoriadne do toho mi prišlo. Ja 

som chcela otvoriť  takúto tému, ktorá sa týka preneseného výkonu štátnej správy na 

samospráve. Nemáme tu práve toho nášho jediného poslanca Národnej rade, 

zákonodarcu, ale nevadí. Povieme mu to, aby sa  tomu venoval. A to -  chcem 

upozorniť na takýto problém. Stavebný úrad tvrdí, že nemôže s nami, 

samosprávnymi poslancami rozprávať o tom, ... o veciach týkajúcich sa  stavebného 

úradu, pretože oni sú úplne samostatní, a nemajú čo so samosprávou rozprávať. No, 

mne sa toto nezdá, lebo to - prenesený výkon štátnej správy na samosprávu určite 

neznamenal  to, že  iba stoličky si preniesli  a nič viac. A najmä keď ich samospráva 

financuje z väčšej časti. Mám tu údaje.  Stavebný úrad  - od štátu - za rok 2015 

dostala mestská časť  65.000 EUR. Mestská časť dofinancovala úrad 54.000 EUR. A 

... čo sa týka...  ale to je iba na mzdy. Ostatné všetky im samospráva samozrejme 

dáva. Poskytuje internet, telefóny, miestnosti, vodu. Všetko. Všetko im poskytuje. A 

dokonca, keď urobí chybu stavebný úrad, tak platíme my peniaze, z našej... z 

rozpočtu mestskej časti. Mal by stavebný úrad si pýtať od štátu, nech zaplatí, keď  je 

to taká štátna správa, ktorá nesmie rozprávať s poslancami, lebo ...vraj ...to nie je v 

poriadku. Treba ... je to zákon, ktorý z roku 2001, ktorý za celú existenciu tohto 

zákona nebol ani raz novelizovaný, podľa mňa nemá ani vykonávaciu vyhlášku. 

Takže toto je otázka pre našich poslancov Národnej rade, nech sa do toho ... na to 

pozrú.  Ale, chcem ešte povedať údaje, čo sa týka oddelenia životného prostredia, 

pán starosta.  1063 EUR dostala mestská časť za minulý rok na tie  dve pracovníčky. 

Deleno 24 -  je to ani nie ...nejakých ...  koľko to je? ... 50 EUR?...ani toľko to nie je 

- mesačne? A vykonávajú štátnu správu. Čiže mestská časť dopláca na ich mzdy. Oni 

...dostali sme od štátu  na nich iba 1063 -  na 2 pracovníčky, na 12 mesiacov!  Takže 

na toto upozorňujem. Niečo tu nie je v poriadku s týmto zákonom. Treba s tým niečo 

robiť.  A určite sa treba pozrieť napríklad aj na  stavebný úrad a na kompetencie aj  

poslancov a štátnej správy, akože, stavebného úradu. Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ : Súhlasím s vami. Veď to je nekonečná debata. Odkedy existuje 

prenesený výkon štátnej správy. Počet zamestnancov stavebných úradov sa odvíja od 

počtu obyvateľov mestskej časti alebo teda obce. A nepozerá nikto na to, že koľko 

konaní je a  čo to je, kto to je tá obec.  Či to je hlavné mesto alebo teda mestské časti 

v hlavnom meste, alebo - nechcem uraziť nikoho, ale ... nejaký... nejaká väčšia vôbec 

na Slovensku. A je verejne známe, ale nikto to nepovieme nahlas, že tá  ...  

financovanie preneseného výkonu štátnej správy je poddimenzované. Veď obciam 

zobral štát aj z daní z príjmov fyzických a právnických osôb. A teraz pomaly sa to 

dvíha. Preto aj s veľkou pravdepodobnosťou pri už ... úprave rozpočtu dosť budeme 

počítať s viac peniazmi ... s peniazmi, lebo myslím, že po pol percenta alebo o jedno 

percento sa zvýšilo to  ... to prerozdelenie tejto dane pre mestá a obce. Takže je to 

tak. Súhlasím s vami. Len s tým musia robiť poslanci  v Národnej rade. Keď tu bol 

pán prezident Gašparovič, ešte v minulosti, bol som pri tej návšteve a vtedy som ho 

žiadal, aby nepodpísal žiaden zákon, ktorý znova dá nejaký prenesený výkon štátnej 

správy a nebudú k tomu patričné financie. ... Ako poslankyňa hlavného mesta, nech 

sa páči , poďte sem. ... Viete ... pán ...  
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p. Šimončičová : (mimo mikrofón)... prenesený výkon štátnej správy... proste mi povedzte 

...  pán kontrolór,.... čo to znamená?  ...alebo ...ako?...  Pretože starosta podpisuje za 

samosprávu ... za nás....  čo hovorí ...to platí ..  

 

p. Pekár, starosta MČ :  Žiaľ ... je to problém ...tento prenesený výkon štátnej správy. 

Zjednodušene povedané, ja nemôžem hájiť... hájiť všeobecný záujem, ale som tam 

len úradník. Toto veľmi veľa ľudí nerozumie. Ani mne sa to nepáči. Ja by som sa 

potom veľmi rád zbavil stavebných úradov a hájil verejný záujem. Ale povedzte 

niekomu, nejakému dal developerovi, že - nepodpíšem vám územné rozhodnutie 

alebo stavebné povolenie, lebo ja som starosta a hájim verejný záujem. Povedzte! 

Hneď budem žalovaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa. A takúto jednu 

žalobu mám. Asi ... ju už stiahli, lebo si uvedomili, že ... asi  ...ak to sleduje nejaký 

developer, tak vie o kom hovorím. Dozvedel som sa o tom, nič sa v tom nekoná, lebo 

to sa nedá dokázať. A ja každému hovorím - pri stavebnom konaní som ... hájim 

zákon a prenesený výkon štátnej správy.  Nemáte pravdu. Je to veľmi zložité.... Je to 

zložité.  Ak chceš, pán  kontrolór... 

 

p. Furin, kontrolór MČ: Ak môžem, tak chcem potvrdiť - ten zákon je tak robený, že v 

tých častiach, keď vykonávame prenesený výkon štátnej správy, nesmieme  prijímať 

ani žiadne sťažnosti na tie činnosti, ktoré vykonávame. Tzn. ani sťažnosti na 

stavebný úrad by nemali byť adresované vôbec na  miestny úrad. Dokonca zákon mi 

jednoznačne zakazuje kontrolovať činnosť stavebného úradu. A dokonca je to tak 

ďaleko - a myslím, že pán poslanec Drozd, ktorým nie je prítomný, aj niekoľkokrát 

upozorňoval v minulosti, že pracovníci miestneho úradu by nemali mať ani právo 

nazrieť do žiadneho  dokumentu. A teraz si predstavte fyzicky, ako sa to robí, keď  

starosta musí podpísať rozhodnutie, ale jeho zamestnanci sa nesmú doňho pozrieť. 

Zo zákona. Ale my tie zákony nezmeníme. My sme ... proste... na zlom hrobe 

plačete.  

 

p. Pekár, starosta MČ : Nasleduje pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek : Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Veľmi krátko. Prvá informácia :  Pani 

dekanka docentka Vítková sa ospravedlňuje pre neodkladné pracovné povinnosti 

nemôže medzi nás prísť. Ale príde na májové zastupiteľstvo. A ja budem posielať 

všetkým poslancom v elektronickej podobe tú dohodu, ktorú máte vy, pán starosta a 

príslušný referát územného plánovania. Dôvodom jej návštevy mala byť spolupráca 

... teda spojenie teórie s praxou v oblasti urbanizmu, územných plánov, dá sa 

povedať  - záhradnej a krajinnej architektúry, dizajnu.  2. informácia je ešte 

stručnejšia. Presne o mesiac, a to 26. mája sa uskutoční  - dúfam posledné ... 

posledný spor na Okresnom súde ohľadne vysporiadania sporu medzi magistrátom a 

Univerzitnou nemocnicou. Tak ak budete mať záujem, ja touto cestou chcem 

poďakovať pánovi starostovi, že sa zúčastnil 12. 4. na jednom pojednávaní v  tejto 

veci. Pojednávanie bude na 1. poschodí, číslo dverí 105. Pojednávacie  číslo je 12C-

236-96. Pošlem vám to v elektronickej podobe. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán zástupca Gajdoš.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Ja som sa hlásil technickou 

pripomienkou k pánovi Juskovi, ale je nezobralo ma. Takže som si  tu musel počkať. 

Neviem, nakoľko je to už aktuálne, ale jedná sa o to, že táto komisia už existuje. 
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Kvôli parkovacej komisii. Dokonca bola - by som povedal - ustanovené kvázi na  

poslednej rade. A patrí tam ... teda - som tam zatiaľ ja a pán Hrapko s tým, že 1. kolo 

sa má odohrať so zamestnancami  - teda s pánom inžinierom Jílom, a následne má 

byť prenesené výsledky nejakej tejto dohody do stavebnej komisie atď. Takže ja len 

toľko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Jusko, nech sa páči.  

 

p. Jusko :  Ja na to musím reagovať. Pretože v kuloároch som počul aj takéto veci, ktorým...  

ja nejakým rečiam neverím, ale riadim sa vlastnými faktami, že od vás .... po 1. - 

pýtam sa - Chodíte na magistrát hlavného mesta do komisie? - Po 2.-  Chodíte 

pravidelne?  Po 2.  -  Pýtam sa, ktoré informácie prenesené z mesta sme my získali? 

Veď tu bol primátor hlavného mesta a hovoril, že nám tu stále dával nejaké 

materiály. Ja som teda, opravte ma, ja som tu nijaký zásadný materiál  - až tento 

materiál k VZN-ku nepočul. Tzn. že tento prístup mi - neviem, či som jediný 

poslanec, ktorý  - mi to nevyhovuje. A druhá vec, vy ste dvaja poslanci v komisii. - 

Mne to pripadá trochu smiešne, pretože ak vy robíte nejakú koncepciu, tak potom 

neste za to aj zodpovednosť. Politickú zodpovednosť.  Buď sa na tom budeme 

parciálne zúčastňovať všetci - a ktorí odmietnu, že nechcú, napr. poslanecký klub 

nejaký môže povedať, že nechce, tak to jeho problém.  Že nechce. Ja si myslím -  aj 

preto, aby sme to potom prepojili aj na tie ostatné mestskej časti, ako som spomínal 

Petržalku. Každý z nás má nejaký kontakt.  Ja.... to, čo hovoril primátor hlavného 

mesta, má určitý zmysel tu nejakú docieliť synergiu medzi tými mestskými časťami 

aj cez osobný kontakt. Nemôžeme sa spoliehať len na  mestských poslancov.  O to 

mi išlo. A  o nič  iné mi nejde. Ja nemám ambíciu byť sústavne v komisii pre 

parkovaciu politiku. Ale mám ambíciu participovať v dočasnej komisii dovtedy, 

pokiaľ sa nepríjme nejaké zásady na úrovni hlavného mesta Bratislava. Tým pádom 

by tá komisia už nemala opodstatnenie. A nikto nám nemôže potom vyčítať, z 

pozície primátora hlavného mesta Bratislavy, že nemáme kompletné zastúpenie a že 

on nepozná vlastne našu pozíciu voči hlavnému mestu. A to je 3. otázka -  Dávali ste 

pozíciu voči tým predbežným návrhom primátora hlavného mesta? Lebo on hovoril, 

že nedostal do dnešného dňa žiadnu pozíciu z mestských častí. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko : Ja by som len chcel zareagovať, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ja 

som poprosil pána starostu, aby som sa mohol do tohoto procesu zapojiť a to z 

nasledujúcich dôvodov. Ja som inžinier dopravy. Venujem sa tomuto profesne skoro 

celý život. Na Ministerstve dopravy mám na starosti integrované dopravné systémy a 

riešenie týchto problémov. Som spoluautor koncepcie integrovanej infraštruktúry pre 

integrovanú dopravu v Bratislave a na Slovensku. Čiže ja len kvôli tomu, aby som so 

svojimi odbornými kapacitami nejakým spôsobom pomohol naštartovať a odstrániť 

tento problém. Nemá vôbec žiadne ambície vytvárať komisie alebo niečo podobné. 

Pokiaľ sa mestská časť uzhodne, že chceme robiť komisiu pre parkovaciu politiku, 

nemám s tým žiaden problém. Môj jediný zámer je, ísť na mesto a skúsiť to odborne 

... z pohľadu odborníka vyriešiť tak, aby sme sa posunuli ďalej. Čiže ako ... ja len 

chcem, aby sa to posunulo, pretože už  ... siedmy rok tu počúvam o parkovacej 

politike a stále sa to nikam neposunulo. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Ešte by som sa chcel vrátiť znova k projektu Yossaria Plaza. Ja som bol 

pozvaný do Bratislavskej televízie spolu s pánom architektom Braňom Kaliským a  

mestským poslancom, aby sme sa rozprávali o ... hlavne ... tomto dlhodobo 

neriešenom zámere. Samozrejme, že sme obidvaja vyjadrili chuť s týmto priestorom 

niečo robiť, aby ,.. aby ten skelet bývalého obchodného domu nešpatil toto územie, 

aby sa to posunul niekam inam. Ja chápem tú pozíciu architekta, že si kreslí svoje 

vízie aj na pozemkoch, ktoré - v podstate-  nerieši, komu patria. Je to možno jeho 

právomoc ako  architekta, ale ja si myslím, že keď je vami alebo niekým poverený 

zastupovaním mestskej časti, v komunikácie s budúcimi investormi, tak ako takýto 

zástupca musí deklarovať aj to, komu patria tie pozemky a nemôže s nimi 

komunikovať takým spôsobom, že ... že nakreslí svoje vízie a ponúka to investorom. 

Proste 1 pozícia je riešenie projektu, ktorý tam bol nakreslený a ktorý má aj územné 

rozhodnutie aj stavebné povolenie z minulosti - ale  tento projekt  je prekonaný. A 2. 

vec je vybudovať niečo, na  toto miesto,  v mieste ... miesto tohto projektu.  A to je 

proces dlhodobý. Ale tie proporcie, alebo tie počiatočné impulzy musia vzísť z tejto 

mestskej časti a musia tu byť odobrené. Proste, áno - právo architekta je kresliť 

nejaké vízie, ale keď to chce ponúkať ďalej, tak má k tomu mestská časť, ako 

vlastník ,  v prenesenom zmysle, vlastník pozemkov ... čiže  mestu sú zverené  

...mestskej časti a mesto ich dalo do Cultusu, musí k  tomu niečo povedať. A musí v 

týchto počiatočných podmienkach byť zapracované - čo tam chceme, nielen my, ako 

poslanci,  ale aj obyvatelia Ružinova. To je to, čo sme  preberali aj na meste - 

poslankyňa Šimončičová to povie,  participácia, na obyvateľov,  práve v tých 

počiatkoch. V tých začiatkoch.  Nie až keď je  už v rozhodnuté. A ... / zoberiem si 

druhý príspevok/  ...a 2. vec je  - takisto, ja som dostal  odpoveď na moju 

interpeláciu ,  ešte z nejakého novembra, minulý rok , len som to tu neriešil - a to je 

nezaplatené ... nezaplatené nájomné z pozície Yossaria Plaza Domu Cultusu.  Ja 

viem, že tam prebiehajú exekúcie. Tie exekúcie sú oprávnené vyberať... alebo ... 

vybrať tie prostriedky, ktoré nám je dlžný pán Liška, našej mestskej časti. Ale ja 

myslím, že po tých rokoch máme  právo na to, aby sme tieto pozemky, ktoré sú v 

správe Cultusu, aby sme ich - povedzme - aj našou VPS-kou dali do pôvodného 

stavu, skultúrnili to a naozaj, potom dať ten účet pánovi Liškovi. My by sme sa už 

nemali nečinne po toľkých rokoch pozerať na to, že tieto pozemky sú ohradené, že 

sú zdevastované a naozaj prejaviť určitú silnú vôľu - možno aj za nejaké prostriedky, 

ktoré sú nie  nejaké veľké, tento priestor uviesť do  normálneho stavu a vyúčtovať to 

pánovi Liškovi. Ja si myslím, že takýto signál by bol dobrý, aby obyvatelia Ružinova 

z pozície mestskej časti videli. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.  Možno v krátkosti odpoviem. Pán architekt nie je 

poverený mestskou časťou. To, čo ste si mohli vidieť v médiách nakreslené, to vôbec 

nebolo zadanie mestskej časti, ale pravdepodobne komunikuje s tou skupinou, ktorá 

komunikuje s pánom Liškom. A kreslia si tam projekty, ako by to mohlo byť. Ja som 

už na začiatku hovoril, že určite ak bude už stopercentná dohoda, tá, ktorú budem 

vidieť na papieri, tak títo noví investori pôjdu do Domu kultúry, najlepšie, lebo je to 

najbližší priestor a budú prezentovať, čo ...  myšlienky, že tam chcú. To, čo už teraz 

kreslia, to je ich ... ich ...je to ... jej na ich možnože aj rozhodnutí, že ... ak teda 

zaplatia za nejaké projekty, tak to sú podľa mňa zbytočné zatiaľ. Druhá vec je - pán 

Liška  nezaplatil to ... teda ... vyhýba sa plateniu pokút a exekúcií. Tak - ako, ja 

neverím, že my si svoj pozemok zoberieme, dáme ho do pôvodného stavu, vyčistíme 
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ho a  budeme mať ďalšiu pohľadávku voči pánovi Liškovi. Faktická, pán poslanec 

Drozd. 

 

p. Drozd :  Áno. Ja by som na to  zareagoval. Tak už pri tom množstve tých pohľadávok, 

tak takáto pohľadávka, myslím , že už  by nebola niečo navyše. Ale naozaj by sme 

dali signál, silný signál aj smerom k Liškovi, pánovi Liškovi, aj smerom k 

obyvateľom, že to myslíme vážne.  A 2. vec, keď bude všetko dohodnuté - tam práve 

o to ide, aby aj ten potenciálny investor nebol nejako zavedený, nebol uvedený do 

omylu, že proste ... buď je touto víziou nejako ovplyvnený pri kúpe toho projektu a 

potom povie  - "no, ale ja som to kúpil preto, lebo som si myslel, že je jasné,  že tie 

priestory, kde stojí váš CULTUS sú mi  k dispozícii." Toto treba jasne povedať, aj tu 

v zastupiteľstve, že môžeme rokovať, ale ta tých a tých podmienok.  A tie počiatočné 

vstupné hodnoty musí dať mestská časť. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Súhlasím : Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. 

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrhy uznesení. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Takže budem návrhy uznesenia predkladať tak, ako 

sme ich prijali. 1. návrh uznesenia je môj návrh: Miestne zastupiteľstvo Mestskej 

časti Bratislava - Ružinov ukladá prednostovi miestneho úradu inžinierovi Hagarovi 

vypracovať variantné návrhy riešenia situácie Knižnice Ružinov, so sídlom na 

Tomášikovej ulici 25, z dôvodu havarijného stavu budovy. Termín : júnové 

zastupiteľstvo.  Prosím, dajte hlasovať. Ďakujem. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 18 poslancov,  nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie bolo 

schválené. Pokračujeme. 

 hlasovanie č. 24. 

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

            - uzn. č. 256/XIV/2016 

 

p. Barancová:  Ďalšie uznesenie, taktiež moje: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov ukladá prednostovi inžinierovi Hagarovi spracovať návrh 

riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch materských škôl a základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, v súčinnosti s Ružinovský verejnoprospešným... s 

Ružinovským podnikom - teda- VPS, a. s. s napojením na rozpočet Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov. Termín : júnové zastupiteľstvo. Prosím dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

schválili.  

 hlasovanie č. 25. 

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

            - uzn. č. 257/XIV/2016 

 



89 

 

p. Barancová : Ďalší návrh uznesenia od pána poslanca Hrapka. Miestne zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov ukladá Ing. Jurajovi Hagarovi, prednostovi , 

pripraviť návrh riešenia pre navýšenie počtu miest pre deti v materských školách. 

Termín: 24.6.2016. Prosím, dajte hlasovať.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme schválili. 

 hlasovanie č. 26. 

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

            - uzn. č. 258/XIV/2016 

 

p. Barancová : Ďalšie uznesenie.... ďalší návrh uznesenia od pána poslanca Hrapka. 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov, po a) nesúhlasí s 

výstavbou bytového domu Peterská ulica, Bratislava, v súlade s uznesením. A po b) 

žiada Dušana Pekára,  starostu, o zaslanie listu  primátorovi hlavného mesta 

Bratislava s informáciou o nesúhlase Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov s výstavbou bytového domu, Peterská ulica, Bratislava 

požiadať ho o zmenu záväzného stanoviska na nesúhlasné. Prosím dajte hlasovať. 

Termín tu nie je uvedený.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie sme schválili.  

 hlasovanie č. 27. 

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

            - uzn. č. 259/XIV/2016 

 

p. Barancová : Ďalší návrh uznesenia od pani poslankyne Šimončičovej. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov konštatuje, že odbor regionálneho 

rozvoja, životného prostredia je personálne podhodnotený a ukladá prednostovi 

pripraviť zmenu rozpočtu, tak, aby tento odbor  mohol byť personálne posilnený. 

Termín : najbližšia zmena rozpočtu. Prosím, dajte hlasovať. 

 

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

sa  na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme schválili. 

 hlasovanie č. 28. 

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

            - uzn. č. 260/XIV/2016 

 

p. Barancová : Ďalší návrh uznesenia od pani poslankyne Tomáškovej. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov žiada starostu mestskej časti Ing. 

Dušana Pekára, v súvislosti s nutnosťou riešenia parkovacej politiky navrhnúť a v 

spolupráci s magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložiť 

riešenie ... legislatívne riešenie začlenenia účelových a obslužných komunikácií do 
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systému komunikácií, na ktorých je možné realizovať prijaté opatrenia parkovacej 

politiky. Termín : 24. mája 2016. Prosím, dajte hlasovať. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie 

sme schválili.  Máme ešte... nech sa páči. 

hlasovanie č. 29. 

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

            - uzn. č. 261/XIV/2016 

 

p. Barancová :  Áno, mám posledný návrh uznesenia od pána poslanca Juska. Miestne 

zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Ružinov odporúča starostovi mestskej časti 

zriadiť dočasnú komisiu pre jednotnú parkovaciu politiku  s vypracovaním pozície 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov vo vzťahu k jednotnej parkovacej  politike 

hlavného mesta Bratislavy. ... Prosím, dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, 1 bol proti, 7 sa zdržali. Uznesenie sme schválili. 

hlasovanie č. 30. 

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

            - uzn. č. 262/XIV/2016 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Všetky uznesenia?  

 

p. Barancová : Áno . To sú všetky uznesenia. Môžete ukončiť . Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Prerokovali sme všetky body, ktoré sme si 

schválili na začiatku 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Ďakujem vám za 

aktívnu účasť. Poprosím o záverečnú prezentáciu - a dozvedel som sa, dnes jeden z 

vás , poslancom má práve dnes narodeniny , takže pánovi poslancovi Bajerovi všetko 

najlepšie. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.  

 záverečná prezentácia: 19 

 

 

Overovatelia          Ing. Peter Hrapko, v.r.   ................................................. 

 

Mgr. Petra Palenčárová, v. r.   ................................................. 
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