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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 31. januára 2017 

 

 

 

Zasadnutie viedol :  Mgr. Marin Pener – 1. zástupca starostu 

 

Overovatelia : Mgr. Jozef  Matúšek, Ing. Tatiana Tomášková 

 

Návrhová komisia:               Ing. Peter Hrapko,  Dr. Pavol Jusko, JUDr. Martin Vojtašovič  

 

Ospravedlnení: Dušan Pekár – starosta , Bc. Radovan Bajer, Mgr. Martin Ferák, 

MVDr. Marián Gajdoš,  Mgr. Martin Lazík, JUDr. Daniela 

Šurinová, Ing. Peter Turlík 

 

Neskôr prišli:  Mgr. Martina Fondrková,   

 

Skôr odišli: Ing. Katarína Šimončičová 
 
 

 
 

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

          –  uzn. č. 397/XXIII/2017 

2. Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 383/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016 

Predkladá: JUDr. Vojtašovič, Ing. Hrapko, poslanci 

          –  uzn. č. 398/XXIII/2017 

3. Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 395/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016 

Predkladá: JUDr. Vojtašovič, Mgr. Matúšek, poslanci 

          –  uzn. č. 399/XXIII/2017 

4.  Kontrola Inšpektorátu práce a možnosti čerpania eurofondov a štátnych dotácií 

 Predkladá: Ing. Sloboda, Ing. Drozd, poslanci   

 - stiahnutý z rokovania predkladateľmi 

5. Rôzne 

a)  Správa o kontrole Inšpektorátu práce na MÚ v máji 2016 

Predkladá: Ing. Sloboda, Ing. Drozd, poslanci  

- uzn. č. 400/XXIII/2017  

b) Plnenie uznesenia č. 365/XXI/2016 z MZ 22.11.2016 

Predkladá: Dr. Jusko, poslanec  

- uzn. č. 401/XXIII/2017 

c) Verejné prerokovanie investičného zámeru Brick park 

Predkladá: Ing. Patoprstý, Ing. Sloboda, poslanci 

- uzn. č. 402/XXIII/2017 
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PREPIS 
z  XXIII. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 31.01. 2017  v 

zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

Úvod 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte než oficiálne začneme, vidím ako sa prezentujete. 

Máme nové hlasovacie zariadenie, stačí stláčať krátko a jemne. Tá odozva už je 

kratšia, nemusíme to... nemusíme to držať pevne palcom, ako doposiaľ. Dobre. 

Všetci sme v laviciach.  

 

 

Bod č.1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Pekný deň, pekné popoludnie. Dámy a páni z poverenia 

pána starostu povediem toto zasadnutie zastupiteľstva. Máme 31. január, približne 

14:12. Vítam vás na 23. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Ospravedlnení z neúčasti na rokovaní sú: pán starosta Dušan 

Pekár a páni poslanci, poslankyne - budem len priezviská hovoriť: Bajer, Ferák, 

Turlík, Lazík, Šurinová, pán zástupca Gajdoš; neskôr na rokovanie prídu: pani 

poslankyňa Fondrková a... pani poslankyňa ... pani poslankyňa Štasselová už je tu, 

tak to škrtám. Evidujete prosím, nejaké iné neskoršie príchody alebo žiadosti o skorší 

odchod, nakoľko informácie... Pani poslankyňa Šimončičová, stačí neverbálne - 

skorší odchod, hej? Nikto nevie... Skôr, píšem si. Dobre, máme zaznačené. Ďakujem 

pekne. V tejto chvíli ešte raz vás poprosím o úvodnú prezentáciu, nakoľko vidím, že 

nie všetci ktorých vidím už sú vysvietení. Prezentujme sa, prosím, stlačením 

akéhokoľvek tlačítka, ako som vravel... Úvodná prezentácia.. Ešte pani... pani 

kolegyne, skús iný gombík, Katka, prosím stač jemne zatlačiť, už tam ide technik... 

ale už to svieti. Tak zasunúť kartu, prosím. Sme uznášania ...v tejto chvíli 

uznášaniaschopní v tejto chvíli.. Ak je ešte niekto... Ešte nejdeme hlasovať; takže, 

sme uznášaniaschopní. Takže ešte raz – proforma- konštatujem, že dnešné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhujem zvoliť 

pani poslankyňu Tomáškovú, pána poslanca Matúšeka. Máte, prosím, niekto iný, 

nejaký, pozmeňujúci - doplňujúci návrh? Nie je tomu tak. Pripravme sa teda, prosím, 

na hlasovanie. Už to tam máme. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že za overovateľov 

zápisnice sme zvolili pani kolegyňu, poslankyňu, Tomáškovú, pána kolegu, 

poslanca, Matušeka. 

 hlasovanie č. 1. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 397/XXIII/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Do návrhovej komisie sme obdržali návrhy: pán poslanec 

Hrapko, pán poslanec Jusko, pán poslanec Vojtašovič. Sú, prosím nejaké iné návrhy? 

Nie je tomu tak. Takže pripravme sa opäť na hlasovanie, tentoraz o návrhovej 

komisii. Môžeme hlasovať, prosím. 

 

Hlasovanie: Za 16, nikto proti, nikto sa nezdržal, dvaja nehlasovali.  
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 hlasovanie č. 2. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

        - uzn. č. 397/XXIII/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Evidujem... nové hlasovacie zariadenia už máme nejaký... 

Technici ma poučili, že jemne. Ale ak niekto potrebuje stláčať silno... pán kolega už 

tam ide, poprosím, pozrieť sa na to. Ale, myslím v tejto chvíli nie je dôvod vyhlásiť 

hlasovanie za zmätočné. Ak by však bola taká požiadavka, zopakujeme. Nie je tomu 

tak. Takže konštatujem, že návrhová komisia bola .... zvolená v zložení: pán 

poslanec Hrapko, pán poslanec Jusko, pán poslanec Vojtašovič. Kolegov poprosím a 

... vlastne už zaujímajú im vyhradené miesto, až si zvolíte - určíte - predsedu medzi 

sebou, prosím, prihláste sa a oznámte. Obdržali ste návrh programu dnešného 

zasadnutia, ktorý bol teda pripravený na základe žiadosti vás – tých – signatárov, 

podpísaných poslancov. Opýtam sa, či sú nejaké pripomienky k návrhu alebo 

doplňujúce návrhy? Túto myslím stačí hlásiť sa riadnou. Nezastihol som... kto bol 1. 

prihlásený? Pán poslanec Sloboda, lebo nekukal som na monitor. Faktickú, aha, pán 

poslanec Drozd v tom prípade nech sa páči. 

 

p. Drozd : Ďakujem. Ja iba k pozvánke. Aj keď je toto mimoriadne zastupiteľstvo, mal by 

tam byť aj bod Rôzne. Ako každé zastupiteľstvo. V tejto pozvánke ...ten bod Rôzne 

tam nefiguroval. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja to vysvetlím. Mimoriadne - je to v tom našom slangu, 

vlastne. Zákon taký pojem nepozná. Ten program bol, vravím, zvolený... alebo teda 

skoncipovaný na základe žiadosti. Ale - tak - ako obdobne 27. októbra, keď sme 

hlasovali o tých prevodoch pozemkov, dopravná infraštruktúra, nemali sme bod 

Rôzne, interpelácie. Ale ak doplníte, kolegovia a schválite... Dobre... už tu na mňa 

neverbálne naznačujete... Pán poslanec Drozd, faktická.  

 

p. Drozd : Zas ... tak isto, na žiadosť poslancov navrhujeme program, tak bod 1. 

Overovatelia, návrhová komisia - tiež nenavrhujeme my, ako poslanci. My 

navrhujeme zvolať zastupiteľstvo a tieto body: - úvodný bod, voľba overovateľov, 

voľba návrhovej komisie a bod Rôzne majú byť automaticky v pozvánke v programe 

dané. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No ...iba, ak môžem krátko odpovedať, no .... Náš 

rokovací poriadok hovorí, že „spravidla“ sa tieto body dávajú. Takže... ak dáte 

návrh, schválite, samozrejme budú tam. Udelím slovo ďalej. Pán poslanec Hrapko, 

nech sa ti páči.  

 

p. Hrapko : Za prvé - chcem povedať, že som bol zvolený za predsedu a za druhé, teda - 

keď sme dávali návrh na zvolanie tohto zastupiteľstva, tak ja sa pamätám, že tam ten 

bod Rôzne bol. Čiže poprosím organizačné, nech sa pozrie, že či... No, vyvesené 

nebolo, ale... že čo sme podpisovali alebo ......  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz prihlásený pán poslanec Sloboda, nech 

sa páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Tak vzhľadom na zverejnené informácie, predsa len navrhujeme - 

túto s kolegom Drozdom, nový bod programu a to je Kontrola inšpektorátu práce a 
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možnosti čerpania eurofondov a štátnych dotácii. Takže toto navrhujem ako nový 

bod programu. A predpokladám, že kolega povie aj to Rôzne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ešte ... na ktoré miesto?... 

 

p. Sloboda: ...Ako bod číslo 3. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nie bod 4? Pardón... opýtam sa. 

 

p. Sloboda : No, keď máme toto ako jedničku, tak v tom prípade, ospravedlňujem sa, ako 

bod 4.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Sme v jednotke. To sú tie úvodné schvaľovania, potom 2 

riadne body, ktoré ste mali v pozvánke. A ak teda rozumiem, za nimi pôjde ten bod, 

ktorý bol teraz prečítaný, to je teda 4. Je tomu tak ? Obsahovalo to aj ... pardón, teraz 

som nezachytil – Vlado, prosím, ťa dotaz z pléna - Navrhujete aj bod Rôzne? Aha, 

už máme ďalšieho kolegu. Dobre, takže faktická pani poslankyňa Štasselová. Nech 

sa vám páči.  

 

p. Štasselová : Ďakujem. Ja som sa chcela opýtať, že či má zmysel tento bod zaraďovať, 

keď tu nie je pán starosta?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Udelím slovo ďalšiemu prihlásenému. Pán 

poslanec Patoprstý. Nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem za slovo. Takže tak, ako bolo avizované, ja predkladám návrh na 

nový bod programu s poradovým číslo 5 a je to bod Rôzne. Odovzdávam návrhovej 

komisii. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím... Dobre. Super, máme vyriešené. Ďakujem. 

Ešte nejaké ďalšie návrhy na doplnenie programu, dámy a páni? Nie je tomu tak. 

Preto teraz poprosím vlastne návrhovú komisiu alebo jej predsedu, aby nám 

predniesli najprv tie body, ktoré sú doplnené ... doplnením a potom budeme hlasovať 

o programe ako celku. Nech sa ti páči, pán predseda komisie.  

 

p. Hrapko : Doplnený bod číslo 4 – návrh... nového bodu programu Kontrola inšpektorátu 

práce a možnosti čerpania eurofondov a štátnych dotácií . Dajte hlasovať ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  

 

Hlasovanie: Za 14, nikto proti, 4 sa zdržali. Doplnenie programu bolo schválené. Poprosím 

ďalší návrh. Ešte tá 5 – Rôzne... či ? 

 hlasovanie č. 3. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 0 

        - návrh bol schválený 

 

p. Hrapko : Ďalší návrh od Martina Patoprstého: Navrhujem nový bod programu číslo 5 

Rôzne. Dajte, prosím, hlasovať. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ak nie sú nejaké pripomienky... Nie sú. Prosím 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 3 sa zdržali. Takže toto doplnenie programu je schválené. 

 hlasovanie č. 4. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2 

        - návrh bol schválený 

 

p. Hrapko : Prosím, teraz dať hlasovať o programe ako celku. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: O programe ako celku... Malý moment, ešte máme nejakú 

technickú poznámku. ... Dostal som informáciu, ale už je prihlásený pán poslanec 

Sloboda zrejme v rovnakej veci. Nech sa ti páči, máš slovo. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Neuvedomil som si podstatnú vec, že keďže som navrhol riadny 

bod, tak trebalo potom predložiť všetkým ostatným materiál, ktorý v podstate 

budeme prerokovávať a hlasovať o ňom. V tom prípade sa ospravedlňujem; 

sťahujem ten návrh, už len kvôli tomu, že potom to spravíme v bode Rôzne, kde 

nemusí byť takýto materiál. Takže tam budeme len schvaľovať uznesenie. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No ...my už ten bod máme schválený. Teraz sme vlastne 

mali schvaľovať pozvánku ... ako ... program ako celok. Dobre. Tak to vyriešime za 

chodu vlastne.. Musím ten bod potom oznámiť, ak teraz prejde program ako celok. 

Ešte faktická pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa ti páči. 

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Pán vicestarosta vyzerá to, že tu budeme dlhšie, ako sa 

pôvodne predpokladalo a nemali by sme... nemohli by sme mať nejaké malé 

občerstvenie, alebo aspoň kávu k tomu,  keď tu budeme sedieť možno do večera? 

Vyzerá to tak? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ak by to vyzeralo, že budeme do večera, tak to 

vyriešime. Ale - tomu osobne neverím. Dobre. Pán predseda návrhovej komisie už 

ma vyzval, aby som dal hlasovať o programe ako celku ... 

 

p. Hrapko : Len chcem sa opýtať, že či budeme hlasovať o piatich bodoch alebo o štyroch 

bodoch? ... OK. Tak dajte prosím hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Takže pripravme sa na hlasovanie, teraz o 

programe ako celku. Už môžeme. Nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 16, 1 proti, 1 sa zdržal. Práve sme teraz schválili program tohto dnešného 

zastupiteľstva. Ďakujem vám. 

 hlasovanie č. 5. 

           za: 16, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 397/XXIII/2017 
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Bod č.2 

Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 383/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 2 - Potvrdenie pozastaveného 

uznesenia číslo 383/XXII/2016 zo dňa 13. decembra 2016. Poprosím kolegov 

predkladateľov - neviem, ktorý si vezmete slovo, aby ste uviedli materiál. Pán 

poslanec Hrapko, áno? Nech sa páči. 

 

p. Hrapko : Bol predložený materiál, ktorým sme dali opätovné potvrdenie pozastaveného 

uznesenia z 13. 12. 2016, z dôvodu, že pán starosta, ako obyčajne, nepodpísal - na čo 

má plné právo, len tam má v podstate 2 dôvody, na základe ktorých ... nemá... 

nemusí podpísať uznesenie miestneho zastupiteľstva. Jedno je, že to odporuje 

zákonu a druhý, že to je v rozpore s so záujmami mestskej časti. Keďže ani jedno ... 

z týchto dôvodov tam... ja tam nevidím, osobne, rozhodli sme sa predložiť opätovne 

na schválenie návrh tohto uznesenia a chcem poprosiť kolegov, aby za toto 

zahlasovali. Bohužiaľ, naozaj sa stáva už pravidlom, že sa ... nepodpisuje pán 

starosta uznesenia a nedebatuje o tom nejakým spôsobom; nehľadá konsenzus s 

poslaneckými klubami na nejakej dohode, čo nepokladám za správne. Čiže aj z tohto 

dôvodu by som poprosil, aby zastupiteľstvo potvrdilo svoje rozhodnutie. Pretože ten 

... tá diskusia s tým starostom by mala byť. A toto je 1 z dôvodov, ako toho starostu 

primäť k tomu, aby začal komunikovať s tými poslaneckými klubmi. Nie je riešenie 

– jednoducho- nepodpisovať. My sme tu od toho, aby sme sa navzájom dohodli. Sme 

v podstate.... jak starosta, tak miestne zastupiteľstvo sú ... v tejto veci sme si v 

podstate rovnocenní a mali by sme sa dohodnúť. Takýto spôsob, že si budeme robiť 

naprieky, nie je v záujme mestskej časti ani miestneho zastupiteľstva a myslím si, že 

ani starostu. Čiže z tohto dôvodu vás prosím o potvrdenie. Ešte odovzdám slovo 

pánovi Vojtašovičovi, čo je druhý predkladateľ. Máme tam jeden problém, čo sa 

týkalo pri prepisovaní, ale to už dám slovo jemu. Páči sa.  

 

p. Vojtašovič : Ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže, len aby som tu uviedol na mieru - uvedený 

bod sa týka ročného plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Predchádzajúci 

materiál ... Takto - myslím si, že je potrebné mať schválený plán zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva. Preto... pretože od neho sa odvíjajú aj ďalšie termíny. 

Nevieme si nastaviť termíny komisií, nevieme si nastaviť termíny zberu materiálov, 

ako je plánovanie dovoleniek, ostatných vecí, aby sa možno zabránilo nejakým 

zbytočným kolíziám. Predchádzajúci materiál, žiaľ, bol daný do miestneho 

zastupiteľstva len medzi informatívnymi materiálmi a nebol predtým prerokovaný s 

poslancami a poslaneckými klubmi. Včera som sa dočítal, že na budúcom miestnom 

... zastupiteľstve bude už nový materiál, ktorý sa bude týkať opätovne plánu 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Čiže - celkom galimatiáš. A podľa mňa je to 

úplne jednoduché riešenie, v tom - iba komunikácia vzájomná. Ešte by som chcel 

upozorniť na to, že pôvodné uznesenie z decembra a ... ten materiál, ktorý sme 

predložili s kolegom Hrapkom je tam trošku sa chyba v písaní, keďže v tom materiáli 

sa nachádza 20. máj 2017. V skutočnosti tam mal byť 23. máj 2017, 20. jún 2017. 

Autoremedúrou to obaja opravujeme. Len aby to bolo totožné – v materiáli, aby 

nevznikla nejaká... nejaký lapsus. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Teraz prihlásený k diskusii pán poslanec 

Jusko. Nech sa páči. Aha... tam sedíte.  
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p. Jusko : Ďakujem pán predsedajúci. Ja som nebol medzi tými, ktorí podpisoval zvolávanie 

tohto zastupiteľstva, pretože ma neoslovili. Ale môžem z tohto miesta povedať, že by 

som to bol podpísal. A potvrdzujem to svojou účasťou. A chcem vám všetkým, 

osemnástim, poslancom, ktorí sú tu, aj iným hosťom alebo zamestnancom miestneho 

úradu poďakovať, pretože ukazujeme, že práve poslanci sú iniciatívni a majú snahu 

riešiť problémy, ktoré sú tu a ktoré nám denno-denne médiá ukazujú, aké sú tu 

problémy; to zrkadlo naše nastavujú oni, bohužiaľ. Čo ma mrzí, že tu nie je ani pán 

starosta;  keďže vedel o tomto zvolaní, len sa mi potvrdzuje to, čo som tu už párkrát 

hovoril, že my nie sme preňho rovnocenný partner. Partner - to, čo hovoril on na 

začiatku, na 1. zasadnutí, že chce, aby sme boli jeden tím, bez rozdielu politických... 

politickej príslušnosti atď. - On ukazuje, že ide inou cestou, že ide svojou cestou 

a my, poslanci, si hľadáme – bohužiaľ - paradoxne cestu smerom k nemu a on tú 

cestu vôbec nehľadá. Toto stretnutie chápem ako cesta k spoločnému záujmu pre 

všetkých Ružinovčanov. A preto vám ešte raz ďakujem a som rád, že sa toto 

zasadnutie uskutočnilo. Lebo v minulosti, ak by niekto ...  keď teda nikto nevie, tak 

bývalo 10 zasadnutí a pán starosta navrhol 7 zasadnutí... či 6 zasadnutí - beriem späť 

- takže kto má strach sa stretávať s poslancami? Ale to nielen o poslancoch. Veď 

predsa obmedzujete aj stretnutie občanov s nami a so starostom - v bode Rôzne, kde 

vystupujú občania. Neobmedzujeme to, pretože my nemáme strach sa stretávať. A 

my nemáme strach si vypočuť ani tie kritické slová občanov. A verím, že aj toto 

zasadnutie k tomu prispeje. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz faktická pán poslanec Matúšek. Nech sa 

ti páči. 

 

p. Matúšek : Ďakujem pán predsedajúci. Ak by som mohol zareagovať, boli oslovení 

mailom všetci poslanci, 24-tý, ak nepočítam seba a vzhľadom na to, že rokovací 

poriadok pri žiadosti môže deviatich poslancov... a desiati fyzicky ma kontaktovali, 

ja som sa podujal - ďakujem Petrovi Hrapkovi a aj pánovi Vojtašovičovi, za to, že 

my sme boli traja iniciátori a ja som bol ten, ktorý –proste- dotiahol podpisy a podal 

žiadosť na zvolanie tohto zasadnutia. Takže, kto mi neodpovedal a kto ... desiati 

podpísali, tým ďakujem a nech sa necíti nikto z vás, ktorých som neoslovil, že som si 

to zľahčil. Je to citlivá záležitosť, ale nebol to úmysel. Vyhovovalo 9 poslancov 

a vtedy sme mohli uplatniť proste túto požiadavku. Takže prepáčte, ak som to nedal 

všetkým 24. A druhá vec, len taká krátka, spomeňme si rok dozadu, keď bola 

uhorková sezóna, že sme mali jún - august potom sťažené ... sťaženú situáciu 

v septembri; že sme tu sedeli 2 dni a mali sme toľko bodov, že sme to nedokázali 

riešiť. Ružinov je 70.000-vý a 70.000-ová mestská časť, prosím vás pekne, tá si 

vyžaduje vzhľadom na tie problémy, ktoré sú akútne, sedieť minimálne raz do 

mesiaca - ale nie tu  v laviciach, ale predovšetkým, aby sme išli už konečne aj do 

terénu k nim. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Len pán poslanec, nabudúce ťa poprosím, toto 

malo byť na riadny príspevok. Lebo si nereagoval na žiadne ...  tú zjavnú nepresnosť. 

Ale dobre, už to nechajme tak. Tak, teraz som prihlásený do diskusie ja. Takže v 

zmysle rokovacieho poriadku odovzdávam ... teda odovzdávam vedenie schôdze 

pánovi zástupcovi Gajdošovi. Dámy a páni, rád by som vás oboznámil s jedným 

materiálom, alebo informáciou. To pozastavenie uznesení bolo predmetom miestnej 

rady, ktorá ... obidvoch - ale teraz sa bavíme o jednom, ktorá sa zišla 23. decembra 

minulého roku. Dovoľte prečítať vám vlastne z materiálu, ktorý ... bude to zároveň aj 
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vysvetlenie, prečo starosta Dušan Pekár nepodpísal... nepodpísal príslušné uznesenie. 

Budem to trošku –ako- skracovať, ale ... Podľa zákona o obecnom zriadení obecné 

zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. V zmysle tohto 

zákona zasadnutia miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, zvoláva starosta podľa 

potreby najmenej raz za 3 mesiace. V našom rokovacom poriadku, ktorý sme si 

schválili 7. 7. minulého roku je nad rámec zákona uvedená povinnosť pre starostu 

predložiť na schválenie ročný plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Preto, aby 

nedošlo ku kolízii so zákonnom, na základe uvedeného ten harmonogram zasadnutí 

zastupiteľstva na rok 2017 bol predložený, vtedy v decembri, formou informatívneho 

materiálu. Každopádne, navrhované ... termíny, môže starosta v zmysle zákona 

operatívne podľa potreby meniť, dopĺňať; napríklad keď potrebujeme do tridsiatich 

dní reagovať na... alebo zaslať stanovisko miestneho zastupiteľstva k VZN hlavného 

mesta, pri potrebe prerokovania väčšieho počtu materiálov, materiály z dôvodu 

osobitného zreteľa atď. Zákonom sú vymedzené aj kompetencie obecného 

zastupiteľstva. A pre tieto kompetencie charakteristické, že vo vzťahu k starostovi 

obce nie sú alternatívne. T.j. žiadna právomoc nemôže byť súčasne zverená aj 

obecnému zastupiteľstvu aj starostovi obce. Zvolávanie zastupiteľstva, zvolávanie 

rokovaní miestneho zastupiteľstva je v zmysle zákona určené starostovi nie 

miestnemu zastupiteľstvu. V prípade schválenia harmonogramu rokovaní miestnym 

zastupiteľstvom, by bolo každé starostom právoplatne zvolané zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva - podľa § 13 ods. 4 zákona - mimo tento schválený harmonogram 

porušením uznesenia, ktorým bol tento harmonogram schválený. Chcem ešte 

doplniť, že návrh zasadnutí,... nový návrh zasadnutí, plán zasadnutí zastupiteľstva 

bol ( pardón) predmetom rokovania januárovej miestnej rady. Členovia miestnej rady 

ho dostali už 12. januára. A ako už asi viete zo včerajšej pozvánky, bude predmetom 

rokovania budúci týždeň. Bude to riadny bod - ako riadny bod - nie informatívny, ale 

s uznesením - berie na vedomie, aby sme sa vyhli kolízii k zákonu. Preto dávam na 

zváženie, či je potrebné vlastne pokračovať touto ... týmto navrhovaným spôsobom; 

teda potvrdením pozastaveného uznesenia. Myslím, že stačí v tejto chvíli. Ďakujem 

za pozornosť. Pán zástupca Gajdoš mi vracia vedenie schôdze - aby sme boli v 

súlade s rokovacím poriadkom. A faktická pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko : To, čo bolo povedané, bolo aj v tom ... v tom zdôvodnení, v tom 

informatívnom materiále. Ale už vtedy som upozorňoval, že miestne zastupiteľstvo 

žiada. - My nemáme právo niečo ukladať starostovi. Je to návrh miestneho 

zastupiteľstva na to, ako si miestne zastupiteľstvo predstavuje, kedy by mali byť 

zastupiteľstvá. Čiže toto... ja toto právne zdôvodnenie - ja s ním nesúhlasím. Ale je 

dobré... je to odôvodnenie pána starostu, ale už vtedy som hovoril, že to nie je podľa 

môjho názoru správne. Ale to je jedno. Základ je to, že my sme sa mali dohodnúť. 

Nemôže starosta ... Môže - hej, zvolávať ako on chce - ale nie je to v súlade 

s nejakou... nejakými slušnými pravidlami komunikácia, a s nejakou ... normálnym 

spôsobom komunikácie medzi starostom a miestnym zastupiteľstvom. My musíme 

spolupracovať. To sa nedá! To ... ako - takýmto spôsobom, že starosta si povie „a 

takto to bude!“ -  a budem dupotať nôžkami ako malý chlapček, tak toto není 

riešenie. My sa musíme tak... My si nemáme presadzovať svoje veci, on si nemá 

presadzovať na .... jeho veci - a musíme sa dohodnúť. A takýmto spôsobom, to nie je 

komunikácia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz riadnym príspevkom prihlásený pán 

poslanec Drozd. Nech sa páči. 
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p. Drozd : Ďakujem za slovo. Ako to už kolega povedal, naša mestská časť Bratislava-

Ružinov je viac ako sedemdesiat tisícová... v podstate - ako keby sedemdesiat 

tisícové mesto v Bratislave. To ... to nie je malá dedinka, kde sa stretnú poslanci so 

starostom; povedia si, čo spravia, čo treba spraviť. Toto je normálne veľké mesto v 

rámci Bratislavy. A dovolím si tvrdiť, že Ružinov je práve takou mestskou časťou, 

ktorá má byť ťahúňom Bratislavy. Jej ekonomického potenciálu. A aj z minulosti tu 

bola tradícia, naozaj, sa stretávať raz za mesiac, s výnimkou –povedzme- letných 

prázdnin. Ale aj vtedy sme sa stretli, keď bolo treba riešiť akútne... akútne veci. K 

tomu výkladu zákona. Pozrite sa ... som aj ja... aj niektorí kolegovia sme poslancami 

mestského zastupiteľstva. Tam ani o tom primátor ... nepolemizuje, že si schválime 

harmonogram zasadnutí na celý rok dopredu; aj na meste je každý mesiac 

zasadnutie, lebo chceme riešiť akútne problémy, aj dlhodobejšie, mesta. Čiže, to 

absolútne nemôže byť v rozpore so zákonom. A tak isto, keď to takto pán starosta 

Pekár vykladá, tam mu pripomeniem veľa porušení zákonov z jeho strany. Toto keď 

je v rozpore so zákonom, tak to fakt... akože... ten právny výklad nemá dobrý. Keby 

sa takto správal... normálne a neporušoval zákon, tak je to iné. Čo som ešte chcel 

povedať... Mestská časť Ružinov v poslednom období sa potýka s veľa problémami. 

Vieme za posledné 2 roky, čo sme tu riešili. Že sme museli riešiť Ružinovský 

športový klub, VPS-ku, teraz sú na programe rôzne... -áno, pochybenia v Cultuse; 

cez december, január zomrelo veľa starších ľudí v Ružinove.... /pán predsedajúci, ak 

vás to nezaujíma.../... hovorím ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Zaujíma, ale musím riešiť nejaké technické...  

 

p. Drzod : Hovorím o dôvodoch, ktoré sú tu a ktoré... ktoré musíme riešiť. Ľudia sa nás na 

to pýtajú, ako poslancov - prečo toľko starých ľudí zomrelo za posledné 2 mesiace? 

A vy poviete, že netreba zvolávať ani zastupiteľstvo, ani nič. Ja si myslím, že keby 

mestská časť nemala takéto problémy, jak mala za posledné roky, tak aj zasadnutie 

raz za mesiac je dôležité. Lebo my sa tu musíme rozprávať nielen o akútnych 

problémoch, ale aj o tom, čo chceme s touto našou mestskou časťou spraviť do 

budúcnosti. A možno aj o takých veciach - a podľa mňa určite, ktoré idú cez volebné 

obdobia. Nielen, že hasíme stále nejaké problémy, ale my potom tu nemám čas riešiť 

veci, ktoré idú nad rámec našich volebných období a ktoré musíme robiť, lebo potom 

sa potýkame s tými vecami, ktoré sú nepríjemné – ako - zahusťovanie výstavby atď. 

Viete, že riešime územné plány zón. A rieši sa to enormne veľa rokov. Takže ... 

nemať  zastupiteľstvá, nemať ich každý 1 mesiac, je - minimálne, že pán starosta je 

mimo reality a nevníma žiadne reálne problémy, ktoré tu v Ružinove sú, alebo ich 

nechce vidieť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nechcel som vstupovať, nezaznel tam gong, 

tak len vzhľadom na dĺžku príspevku, musíme to, žiaľ, rátať ako 2 riadne príspevky. 

A prihlásený ešte pán poslanec Guldan. Nech sa páči. 

 

p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa zúčastnil zasadnutia miestnej rady, kde 

bolo vysvetlené a odôvodnené počínanie aj odmietnutie podpísať uznesenie 

starostom. Ak starosta tejto časti mesta Bratislavy odmietne podpísať takýto návrh, 

je to jeho právomoc. Ale na 2. strane aj zodpovednosť, aj obraz o tom, ako ... ako 

akceptuje návrhy poslancov s ktorými má spolupracovať. Ja by som chcel povedať aj 

to, že o týchto veciach by sme vôbec nemali - pretože to je naša hanba, aby sme 
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riešili tieto technické veci na zasadnutiach zastupiteľstva. To čo tu riešime, sme mali 

urobiť mimo tejto miestnosti. A by sme sa určite boli so starostom dohodli. Ja si 

osobne o tom myslím aj to, že bol zo strany - asi pracovníkov úradu, vedúcich 

odborov urobený tlak a teraz neskúmam či oprávnený alebo neoprávnený, aby ten 

počet zasadnutí bol menší, pretože aj na nich to kladie určite zvýšené nároky. Ale aj 

tak s predloženým návrhom, ktorý predložila skupina poslancov, ak si všimnete 

medzi 5. až 6. zasadnutím je skoro štvormesačný časový... časový ...časový priestor. 

Ja viem, že je v tom... sú tam... je obdobie prázdnin; ale tak či onak, si nemyslím, že 

práve v tomto období, aj keď je vrcholí aj stavebná sezóna, je veľa práce a je zrejme 

...tej práce aj pre úrad, ale aj pre nás. Ja si nemyslím, že v takomto v tomto rozmedzí 

by sme mali mať my také veľké prázdniny. Ja som na začiatku volebného obdobia 

sľúbil, že nebudem podporovať alebo hlasovať za návrhy u ktorých sa preukáže, že 

sú v rozpore ...v rozpore so zákonom, ako sa to vysvetlilo aj na zasadnutí miestnej 

rady. Preto tento návrh nepodporím. Hoci čiastočne by som ho akceptoval, keby sme 

ho riešili mimo tejto miestnosti, dohodou so starostom tejto mestskej časti. Ďakujem 

za slovo. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz máme 3 faktické.  Prvá pani poslankyňa 

Šimončičová. Nech sa ti páči. Už. 

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásila vtedy, keď ešte nedokončil pán 

poslanec Guldan, aj keď tými poslednými vetami by som vlastne nemala reagovať, 

ale poviem čo som chcela,  lebo som prihlásená. Chcela som povedať, že pán 

poslanec Guldan, zrejme chcel povedať a zabudol alebo nestihol, že nielen to, že 

poslanci majú obmedzený priestor na... na prejavenie svojho názoru - toho dôkazom 

sú vždy body Rôzne, ktoré sú možno aj dlhšietrvajúce ako pôvodný program, ktorý 

pripraví úrad, ale hlavne – hlavne - tak isto občania nebudú môcť vystúpiť každý 

mesiac, ako boli naučení. Čiže aj ... občanom Ružinova berieme priestor na to, aby 

prejavili svoj záujem. A to je pre mňa veľmi dôležité, že prichádzajú oni o možnosť 

prejaviť svoj názor. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Ešte faktická pán poslanec Drozd. 

Nech sa páči. 

 

p. Drozd : Ďakujem, chcel by som poprosiť, aby sme si dávali presne pozor, čo hovoríme. 

A to myslím, že to zdôvodnenie starostu Pekára, že schválený harmonogram je nad 

rámec zákona - neznamená porušenie zákona. Ono je nad rámec tohto zákona, ale nie 

jeho porušením. Nie je v rozpore so zákonom. Čiže toto sú malé odchýlky, ale veľmi 

dôležité. To nie je v rozpore so zákonom. Čiže on nemal právo nepodpísať toto 

uznesenie. A samozrejme, úradníci aj my - sme tu ako poslanci, aj úradníci boli 

zvyknutí raz do mesiaca zasadať. To nie, že majú veľa roboty. Predtým to nebol 

problém, teraz je všetko problém. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Hrapko.  

 

p. Hrapko : Ďakujem pekne. Ja by som chcel len Patrika upozorniť, možno to nezachytil, 

my sme autoremedúrou upozornili na to, že v tom ... dostal sa nám tam škriatok, 

namiesto toho 20. 5. tam malo byť 2 termíny 23. 5. a 20. 6. Ja ešte raz prečítam - 

potom pri ...pri schvaľovaní, celý... celý návrh uznesenia, s tým, že ma... že je tam 

navrhnutých 9 termínov, tak, ako bolo v pôvodnom návrhu v decembri odsúhlasené. 
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A ďalšia vec, Patrik, prosím teba, ja s tým úplne súhlasím, že máme komunikovať. 

Ale na komunikáciu musia byť vždycky dvaja. Čiže –ako- ja si myslím, že treba 

komunikovať, ale potrebujeme aj súčinnosť s pánom starostom. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. A ešte riadnym príspevkom pani 

poslankyňa Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková : Ďakujem. Ja som toto povedala aj na ostatnom zastupiteľstve, keď sme 

namietali, že ten materiál je v informatívnom. Súhlasím s pánom kolegom Drozdom, 

ktorý povedal - stotožňujem sa, my neporušujeme zákon. My sme predsa v 

rokovacom poriadku ... tým, že to ideme dať ako uznesenie, tým pádom porušujú 

zákon všetky mestské časti, mesto... Tak keď porušujú, tak prečo to do dnešného 

dňa, za x rokov, prokurátor nenapadol? Je to možno nad rámec zákona, ale teraz sa 

bavíme o dvoch veciach. Keby sme - a to som povedala minule dosť jasne, tieto 

materiály na tomto zastupiteľstve v tejto podobe, že nie sú pred tým predebatované, 

sú jediným zámerom, aby sme sa tu kolegovia 2 hodiny bavili o nepodstatných 

veciach. Naozaj, ten materiál, ktorý tu má prísť má byť prežutý, prehodnotený na 

také miery, že vie získať nadpolovičné... teda tú potrebnú väčšinu, aby sa odsúhlasil 

a bol záväzný a mohli sme sa ním celý rok riadiť. Takto, čo ja si pamätám, to 

fungovalo 6 rokov. A ja som veľmi prekvapená, že po tom čo tu sedím 6. rok, 

prvýkrát tu vedieme hodinové debaty o tom koľkokrát sa máme stretnúť. Ja neviem 

ako to tento materiál dopadne - či bude za alebo proti. Osobne - 9 mi pripadá veľa, 

to, čo bol návrh 6, mi pripadá absolútne málo. Problém je jeden. Súhlasím s názorom 

- materiál, ktorý sem príde, má mať .... dohodnutú jasnú väčšinu, že príde. A toto sa 

tu nestáva a toto mi je ľúto a o toto sa má uchádzať v prvom rade pán starosta. A je 

mi veľké ľúto, že sa o to neuchádzal. A to, že on to dal v informatívnom materiáli a 

neprerokoval to v poslaneckých kluboch, považujem za najväčšiu chybu, ktorú 

urobil. Proste ja nedám materiál, ktorý je nejakým spôsobom kľúčový pre chod 

úradu, pre chod mestskej časti a ktorý je naozaj podstatný aj pre náš pracovný a 

osobný život - aj jeho tak isto, aby jednoducho sa neuchádzal o nejakú podporu. Som 

veľmi z toho sklamaná. A aj som sklamaná z toho prístupu, že v podstate aj tá 

miestna rada - ja som nej nebola, nehnevajte sa, 13. 12. sme schválili alebo 

neschválili kontroverzný materiál - z jeho pohľadu; do dvoch dní mohol zvolať 

miestnu radu. Zvolal ju na 23. decembra. V utorok sme dostali pozvánku o 10. 

hodine. Už to vypovedá o tom prístupe k tomu, že či sa to chce riešiť alebo nechce 

riešiť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej prihlásená pani poslankyňa Reinerová. 

Nech sa vám páči.  

 

p. Reinerová : Ďakujem za slovo. Chcem pripomenúť občanom Ružinova a aj poslancom, 

ktorí sú tu dlhšie ako jedno volebné obdobie, že súčasný pán starosta Pekár má 

bohaté dlhoročné skúsenosti ako komunálny politik. V Ružinove pôsobí myslím 5. 

volebné obdobie, takisto pôsobí dlho na kraji v bratislavskom regióne a tak isto bol 

mestským poslancom, niekoľkokrát bol dokonca kandidátom do Národnej rady. 

Takže čo sa týka komunálnej politiky, aj vyššej, má dlhoročné skúsenosti a vie, že 

problémy treba riešiť a nielen odkladať a tlačiť pred sebou, resp. ignorovať vôľu 

poslaneckého zboru. Neviem si predstaviť, že by mestá Nitra, Žilina, Trnava, ktoré 

sú veľkosťou počtu obyvateľov podobné našej mestskej časti, mali takúto zlú 

komunikáciu  - alebo ignoranciu zo strany primátora. Tým, že odsúva, ale dáva 
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nabok naše požiadavky, ignoruje hladký chod tejto mestskej časti. Fungovanie pána 

starostu Pekára stojí v tejto chvíli každého obyvateľa Ružinova nemalé finančné 

prostriedky. O čase nehovoriac. Jeho pochybeniami sme prišli o veľmi ...veľmi veľa 

zdrojov. Ale o tom bude sa ešte hovoriť. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem teraz faktické. Prvá pani poslankyňa Barancová. 

Nech sa páči. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu teda už 2. volebné obdobie a teraz 

uvažujem nad tým, či sa toľko tu porušoval zákon.. toľké roky? Že teda až teraz sa 

na to prišlo, že je ten zákon porušený - čo si osobne nemyslím, že je porušený. Ale ... 

možnože - poviem takú myšlienku, že osobne to začínam vnímať ako taký negatívny 

signál zo strany starostu, ktorý je teda jednoznačný a evidentný. A a je to vo vzťahu 

k nám, ako poslancom. My tu nereprezentujeme .. alebo - ja nereprezentujem len 

Máriu Barancovú, ako občana, ale ja tu reprezentujem svojich voličov. A keďže 

mám spätnú väzbu od voličov, že majú byť informovaní, tak si myslím, že tu vôľu 

prejavujem aj za nich. Tak si myslím, že pán starosta nerešpektuje ani tú vôľu 

občanov a voličov. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Guldan. Len robme, 

prosím, tie faktické, naozaj ako reakciu na zjavnú nepresnosť. 

 

p. Guldan : Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť - hovoríme o niekom, kto tu nie je 

prítomný. A mne sa to nepáči. Pretože od októbra 2015 sa to stáva zrejme takou 

nejakou módou hovoriť a ... a riešiť veci v neprítomnosti osoby. Takže poprosím, 

aby sme vážili svoje vystúpenia v tomto zmysle. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte prihlásený pán zástupca Gajdoš. Nech 

sa ti páči. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem .Ja v podstate možno taký netradičný 

príspevok – ale - ja by som rád položil otázku, respektíve vyzval pána kontrolóra, 

aký je... aký je jeho postoj k tomuto problému? Pretože ja som z úst kontrolóra počul 

niekoľkokrát, že ... a v konečnom dôsledku aj z úst nás poslancov to tuná zaznelo, že 

vlastne je to jeho výsostné právo zvolávať. Takže – neviem, či sa nedostávame aj my 

tak trošku na vedľajšiu koľaj. Hoci chápem potrebu mať nejaký harmonogram. 

Tomu rozumiem. Len aby sme nerobili to, čo sa nemá. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Máme tu prihlásených niekoľko z vás – 

kolegyne, kolegovia; Ale pán kontrolór prihlásil sa...  Dajme prosím slovo najprv 

pánovi kontrolórovi. Vidím, že toho máme viacej. Nikto nepríde o možnosť 

reagovať. Veď ja vám neberiem to slovo. Pán kontrolór sa prihlásil ja mu to slovo 

dávam, podľa rokovacieho poriadku; veď nejdem vás cenzurovať, prosím vás, 

kolegovia. Poprosím pána kontrolóra. Už je tam dole. 

 

p. Furin, miestny kontrolór : No, dúfal som, že sa tejto situácii vyhnem; myslím že nie. 

Táto debata prebieha v dvoch úrovniach. Jedna je etická. To znamená - čo by sa 

malo, aké sú pravidlá, čo je slušné, ako by sa to malo? A druhá je právna rovina. 

Dovoľte, aby som teda zacitoval - alebo sa pozrel do toho zákona. Lebo mnohí tu 

vraveli proste niečo, ale ...Kompetencie zastupiteľstva, starostu sú riešené v § 12 
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a 13. V § 13 je jasne napísané: „starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného 

zastupiteľstva“. Medzi kompetenciami zastupiteľstva nič podobné nie je. Navyše v 

komentári k tomuto paragrafu sa píše: „pre kompetencie v obci je charakteristické, že 

vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu nie sú dané alternatívny. T.j. žiadna právomoc 

nemôže byť súčasne zverená aj starostovi obce aj obecnému zastupiteľstvu.“ Ďalej sa 

píše, - „vždy je založená právomoc iba jedného z orgánov obce, na ktorú sa viaže aj 

následná zodpovednosť za ... za prípadné protiprávne konanie“. Z takejto právomoci 

i prípadnej zodpovednosti sa za protiprávne konanie sa nemôže starosta obce 

žiadnym spôsobom vyviniť, napríklad dovolaním sa, že vo veci mohlo rozhodnúť 

alebo komplet konať obecné zastupiteľstvo.“ A ďalej je tu napísané: „do záležitostí 

zverených do kompetencie starostu obce nesmie zasahovať obecné zastupiteľstvo.“ 

Nechcel som vstupovať do... do tejto debaty; ale zákon hovorí, že je to zvrchovaná 

kompetencia starostu. To je legálna stránka. Etickou stránkou sa ja nechcem 

zaoberať. To je proste na vašu debatu, ako to malo byť alebo nemalo. Ďakujem za 

pozornosť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak teraz 3 faktické Prvá pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková : Ja sa tu absolútne začínam ... motáme sa tu. Ale veď my a nenamietame 

právo starostu zvolávať zastupiteľstvo. Veď my sa len uchádzame o to, aby tak, ako 

po ostatné roky - a on by sa mal o to uchádzať v prvom rade. Harmonogram 

zastupiteľstiev, ktorý není zákonom... To je nejaká rukoväť, ktorá sa dá počas roka 

samozrejme meniť. Ale je to dobrým - nielenže zvykom - je to praktické aj pre chod 

úradu aj pre poslancov aj preňho samotného, ale aj pre občanov. Sami dobre vieme, 

my sme zvyknutí, my sa vieme orientovať v tých webových alebo akýchkoľvek 

informáciách; ale občan koľkokrát nevie, na ktoré zastupiteľstvo má prísť, alebo - 

aký materiál si má pozrieť. Ten harmonogram nie je o tom, že my rozkazujeme, 

poslanci, kedy má starosta zvolávať. V konečnom dôsledku on zvolá. Tu ide predsa 

o nejakú dohodu, o slušnosť, o pravidlá, aby vedeli sme sa chovať. O nič viacej nám 

nejde.  A táto debata... inak.. neviem, chcem dať taký návrh, že ... motáme sa - asi 

každý máme potrebu niečo povedať. Ale je to bezvýsledná tá debata. Ale my sa tu 

nerozumieme. To čo čítal pán kontrolór nikto z nás nenamieta. Nikto! Ale ide o to, 

aby sme si ten harmonogram schválili tak, aby vyhovoval všetkým. A tu je ten 

problém. Tu sme narazili na problém s ktorým sa s pánom starostom nevieme 

dohodnúť. Naozaj... teraz sa drží nejakého zákona. Prečo sa minulý rok takto nedržal 

toho zákona? Prečo tu -x rokov sa ten harmonogram môže schváliť tak, ako to 

väčšine vyhovuje, ako to vyhovuje aj jemu samotnému, a on tu raz predkladá 6 ... na 

budúci ....  máme ďalší, tí čo ste síce pozerali materiál, na budúci týždeň tak tam 

máme zasa návrh. Prerokoval ho s niekým? Zasa ho s nikým neprerokoval. Nikto ho 

nemal na poslaneckých kluboch. Nestretlo sa k tomu poslanecké grémium. Zasa tam 

dáva materiál, ktorý budeme tuná o ňom 2 hodiny debatovať - ak toto napríklad 

nebude rešpektovať. Hej? To  je tu problém. Toto, prosím vás, pochopme. K tomuto 

tlačme pána starostu. Nikto ho neobviňuje alebo nechce tlačiť, aby predkladal 

niečo... čo ..na čo alebo my ho nechceme niečo predkladať. Prosím vás neviem čím 

budeme teraz ešte 2 hodiny debatovať, lebo vy ..... mne to vyznieva ako nezmyselné. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte 2 faktické. Prvá pán poslanec Drozd. 

Nech sa páči. 
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p. Drozd : Ja už iba v krátkosti, iba doplním pani poslankyňu Tomáškovú. Áno, je tu tá 

právna rovina; tú mu nikto nespochybňuje, starostovi; nikto mu nechce brať 

kompetencie. Ale je tu druhá rovina, že sú tu problémy, ktoré sa neriešia a obyvatelia 

mestskej časti reprezentovanej poslancami chcú vedieť odpovede. Ja chápem to, že 

tu pán starosta není, ale - ako sa teda máme domôcť tých odpovedí? ... No tak, mal 

by tu byť. A to sa stáva viackrát, že odíde zo zastupiteľstva a potom v bode Rôzne 

nevieme svoje otázky aplikovať priamo na neho. Čiže naozaj, je to o tom vzťahu 

starosta - poslanci - mestská časť. Keď toto nefunguje, tak potom aj tá mestská časť 

vyzerá tak, jak vyzerá. A sú tu také lapsusy... zmiznuté peniaze a nedokončené veci... 

Ja si myslím, že máme čo robiť - a starosta by mal byť ten prvý iniciátor, ktorý by 

práve mal ťahať poslancov, zastupiteľstvo, úrad, aby sa veci v Ružinove riešili. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte 1 faktická pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. No, dalo by sa to urobiť aj tak, keď nám pán kontrolór 

nás upozornil, že nemôžeme si osobovať rozhodovať vo veciach, ktoré sú uložené 

výlučne starostovi, že všetci, ktorí súhlasíme s tým, aby sme mali tie zastupiteľstvá 

častejšie, tak budeme zvolávať, napíšeme dopredu, všetci sa podpíšeme, dáme 

termíny a niekto poverený ich predloží 10 dní predtým termínom a starosta ich bude 

zvolávať, to zastupiteľstvo, tak či tak. Akože... to nie je žiadna robota, proste, 

vytlačiť ten formulár napísať tam dátumy a poveriť niekoho - dajte to do podateľne 

10 dní pred týmto termínom. Akože.. toto je ... Aj tak sa dá. Hej? Aj tento spôsob. 

Tak mohol by aj pán kontrolór  zvážiť, že či to budeme takto obchádzať alebo sa 

dohodneme s pánom starostom, že nám výjde v ústrety. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte 3 riadne príspevky. Prvý pán poslanec 

Hrapko. Nech sa páči. 

  

p. Hrapko : Ja sa budem snažiť byť krátky. Prvá vec - nezachytil som prečo tu pán starosta 

nie je; či sa ospravedlnil. Druhá vec, chcem pánovi kontrolórovi povedať, že bod c) 

je žiada. Neukladá. Neodoberá mu kompetenciu. My nehovoríme - odoberáme ti 

kompetenciu a my budeme zvolávať. Ani mu  neukladáme, že to tak musí urobiť. 

Čiže, nemyslím si, že v tomto sme v rozpore. Za tretie chcel by som ako predseda 

poslaneckého klubu navrhnúť ukončenie diskusie po odoznení príspevkov, ktorí sú 

prihlásení. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Takže už tu máme len 2 príspevky. Prvý pán 

poslanec Jusko.  

 

p. Jusko :  Ďakujem. Ja to tiež skrátim. Bolo tu v podstate už povedané všetko. Z mojej 

osobnej skúsenosti viem, že ak sa niekto vyhýba rôznym stretnutiam, kde - hovorím 

teraz o firmách, kde má dôjsť k nejakým ... nejakým spoločným rozhodnutiam, tak 

potom preberá sám rozhodnutie. Z toho mi logicky vyplýva, že starosta, ak sa teda 

nechce stretávať s nami - a kontrolór toto aj konštatoval. Tam je také uznesenie, že 

preberá tú zodpovednosť sám za svoje rozhodnutia. Ale - aká je história? História 

nás poučila, že tieto rozhodnutia neboli správne. Čiže logicky sme dospeli k tomu, že 

chceme, aby sa s nami radil, aby jeho rozhodnutia boli správne. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem. Práve som porušil 

rokovací... nakoľko /o .... už som v éteri./ Ospravedlňujem sa práve som porušil 

rokovací poriadok, nakoľko o návrhu na ukončenie diskusie sa má hlasovať ihneď, s 

tým, že potom samozrejme dobehnú tie príspevky. Aby sme to napravili, poprosím 

vás pripraviť sa o hlasovanie. Budeme hlasovať o ukončení diskusie. Príspevok pána 

poslanca Adamca potom samozrejme ešte pôjde. Nech sa páči hlasujeme. Môže sa 5 

ľudí prihlásiť teraz, takže ... no, už v tejto chvíli myslím zjavná väčšina. 

 

Hlasovanie: Za 18, nikto proti. Dobre. Nebudem ďalej čítať. 

  hlasovanie č. 6. 

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

        - návrh bol  prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Posledný príspevok pán poslanec Adamec, nech sa ti 

páči. 

 

p. Adamec : Ďakujem veľmi pekne. A ...a ja som chcel povedať len toľko. Ideme do 

turbulentného obdobia. Poslanci asi dosť jednoznačne dávajú najavo, že by sa chceli 

stretávať. Je to vo forme, samozrejme, návrhu alebo žiadosti. Čiže, myslím si, že nič 

protizákonné sa tým pádom nedeje. To obdobie bude turbulentné, lebo sa pomalinky 

zvolebnieva. To znamená - za týmto nie sú len vecné a obsahové veci. Za tým - my 

sme aj politici; to sú kluby, ktoré majú rôzne záujmy. Tie záujmy jednoducho treba 

pertraktovať. Preto si myslím, že čím viac zastupiteľstiev, tým lepšie. Ale 

samozrejme, je to kompetencia pána starostu. Chápme to len prosím ako jednotný 

hlas poslaneckého alebo zastupiteľstva, že chce mať tých zastupiteľstiev... no 10 - 9 

ročne. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tým, že sme ... vlastne sme už 

ukončili diskusiu našim hlasovaním. Než poprosím predsedu návrhovej komisie, aby 

nás ešte raz oboznámil s návrhom uznesenia, ja len upozorním, nakoľko v tejto chvíli 

ide o potvrdenie pozastaveného uznesenia, tak v zmysle zákona o obecnom zriadení - 

je to § 13 ods. 8 - na potvrdenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. 

To znamená 15 hlasov. Preto po prečítaní ... návrhu uznesenia bude najprv 

prezentácia. Teraz už, nech sa páči pán... pán predseda komisie návrhovej. 

 

p. Hrapko : Najprv procedurálna otázka. Zisťovať koľko tu je poslancov, je myslím že 

v tomto prípade zbytočné. Lebo to je... tých 15 musí byť, či tu je... či tu je 14 alebo 

20. Čiže, ale veď .... Dobre. Prečítam návrh uznesenia: Potvrdenie pozastaveného 

uznesenia číslo 383/XXII/2016 zo dňa 13.12.2016. Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní za a) potvrdzuje výkon pozastaveného...  pozastaveného uznesenia 

383/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016, ktoré znie: Miestne zastupiteľstvo navrhuje - Za 

b) schvaľuje ročný plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2017 v dátumoch 

24. 1. 2017, 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 19. 9., 17. 10., a 12. 12.2017. Za c) - 

žiada Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu, zvolávať zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva podľa bodu a) uznesenia. Dajte prosím hlasovať.  

 

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

Nie je tomu tak. Aj pán kontrolór ma prihlásil, že .... upozornil, že prezentácia nie je 
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potrebná. Mal som iné odporúčania, ale dobre. Pripravme sa preto prosím na 

hlasovanie. Áno, hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 15, 1 proti, 2 sa zdržali. Takže konštatujem, že návrh uznesenia bol 

schválený. Ďakujem. Pôjdeme ďalej. 

 hlasovanie č. 7. 

           za: 15, proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 398/XXIII/2017 

 

 

Bod č. 3  

Potvrdenie pozastaveného uznesenia č. 395/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Bod číslo 3 - Potvrdenie pozastaveného uznesenia číslo 

395/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016. Poprosím kolegov, pánov poslancov Matušeka 

alebo Vojtašoviča – neviem, ktorý z vás dvoch, ste spolupredkladatelia, uvediete 

materiál. Pán poslanec Vojtašovič? Takže pán poslanec Matušek? Dobre... pýtam sa, 

lebo ste dvaja v materiáli. Mikrofón pre pána poslanca Matúšeka teraz poprosím. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo. Je to problém, ktorý trvá už 9 mesiacov, kedy sme sa 

naposledy - ako mimoriadnou udalosťou zaoberali 26. apríla na zasadnutí 

zastupiteľstva. A vtedy prisľúbil podporu jednak primátor mesta Bratislavy a takisto 

aj náš starosta, že tento problém s verejným parkoviskom na Záhradníckej - 

Palkovičovej sa bude riešiť. Keďže 9 mesiacov prešlo a 13. 12. sme schválili 

uznesenie, ktoré fakticky bolo predĺžením uznesenia z 8. decembra, pri zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy, tak poprosím tu prítomných 

poslancov, keby zahlasovali za toto potvrdenie uznesenia, pretože je vo verejnom 

záujme  -je, aby konečne verejný priestor, ktorý sa stal neverejným priestorom, 

fakticky slúžil občanom. Ak môžem poprosiť predsedajúceho, ja hneď budem 

hovoriť k veci a ak presiahnem 3 minúty, tak prosím duplu. Čo sa vlastne týmto 

uznesením môže dosiahnuť? Naznačil som otvorenie vjazdu a výjazdu na verejné 

priestranstvo. - Kto má kompetenciu? Kompetenciu má starosta. Ale samozrejme, že 

má aj za túto kompetenciu, ktorá nestačí, má aj zodpovednosť. Ale je absurdné, že 

tých 9 mesiacov absolútne nič neurobil. Trestnosť, ktorá je takisto s týmto verejným 

parkoviskom spájaná, nie je žiadna. A aj napriek prekročeniu právomoci verejného 

činiteľa orgány v trestnom konaní, teda vyšetrovatelia policajného zboru absolútne 

nekonajú. Čo sa týka odvolania na vyššiu inštanciu voči právnosti postupu a teda 

zákonného postupu, tak isto prokuratúra všetko odkladá.  Čo je najhorší variant, aký 

môže v tomto prípade použiť. Čiže absolútne nízka percentuálne aktívna činnosť 

tejto inštancie, ktorá má ochraňovať zákon Slovenskej republiky. Je to - jednoducho 

povedané - nastavené divadlo, ktoré vzniklo v 80... končiacich v 80-tých rokoch, 

začínajúcich 90-tých rokoch a bolo vlastne zavinené transformáciou štátneho 

majetku na obce a mestá. Tuná sa troška pozastavím a poviem jednu skutočnosť. To, 

že štátny majetok sa preniesol na obce a mestá, ktoré neboli na to pripravené, najmä 

ich špeciálny a aj ich všeobecný stavebný úrad, vznikla neskutočná divočina a chaos. 

Špeciálny stavebný úrad pre celú Bratislavu, než došlo k transformácii štátneho 

majetku sídlil na Vajanského nábreží. Pri prenose tohoto štátneho majetku sa všetky 

delimitačné protokoly dali do vriec a presunuli sa čiastočne na magistrát a čiastočne 

na príslušné samosprávy. Aký ich osud stihol v rámci zmien štrukturálnych, že boli 

obvodné úrady a okresné úrady a že skončili možno v zbere ...alebo v zberni papiera, 
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to dneska nikto nevie. Ale skutočnosť je taká, že ani magistrát ani samospráva, čo sa 

týka verejného parkoviska, nemá delimitačné protokoly a nevedie evidenciu štátneho 

majetku, čiže verejného priestranstva. A teda - konkrétne parkoviska, ktorá... ktoré je 

zadelené do - by som povedal - siete cestných a pozemných komunikácií. Ak 

nevlastní magistrát tieto dôležité materiály, ak ich nevlastní samospráva, jediný 

krátky scenár je, že si ich musí zadovážiť. A to nechcite od občanov, aby zháňali tak 

potrebný materiál, ako je kolaudačných zápis o odovzdaní stavby, ktorá bola 

ukončená v roku 1986. Z tohto dôvodu vás chcem požiadať, aby ste - predovšetkým 

starosta- sa nestaval chrbtom k verejnosti, ale sa postavil priamo a povedal, či je 

schopný svojim stavebným úradom, na ktorý nasmeroval aj ... primátor mesta, 

hlavného, Bratislavy - ten cieľ, že musí to urobiť práve stavebný úrad príslušnej 

mestskej časti, čiže Ružinov, aby chýbajúce delimitačné protokoly si zadovážil a 

urobil pasportizáciu tohto verejného parkoviska. Ja týmto chcem poďakovať 

všetkým mestským poslancom, ktorí sa 8. decembra priklonili k petícii aj ju 

prerokovali a nasmerovali konečne úspešným krokom ...túto petíciu a splnili to, čo 

občania požadovali, hneď na zasadnutí. Samozrejme, že sú tam body, ktoré sú 

terminované až na 27. apríl. Znova opakujem, toto je záležitosť vyslovene miestneho 

úradu a mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ak vy sa nepostavíte za štátny majetok, o 

ktorý bojuje združenie občanov niekoľko rokov a ešte z úst starostu... nebolo ešte 

povedané, že „ďakujeme“ tak ja tu prítomným občanom, ktorí tu sedia a ktorí 

podporujú združenie občanov a ktorí robia túto aktivitu a snažia sa chrániť štátny 

majetok, aby neprešiel do rúk súkromnému sektoru, tak prosím vás pekne, ja im tu 

ďakujem, že si našli čas a prišli sem a počúvajú informáciu o tomto probléme. 

Záverom chcem povedať, že všetko spackal dodávateľ. A to ešte je poznámka pani 

poslankyni mestského zastupiteľstva, pani Lucii Štasselovej, pretože ona mala trošku 

výhrady k územnému plánu. Práve toto spackal dodávateľ, ktorý tvorí územný plán. 

A keďže bolo vydané protizákonné stavebné povolenie a predtým územne práve 

mestským úradom, respektíve Špeciálnym stavebným úradom mestskej časti 

Ružinov a Krajský súd ho zrušil, tak za tú krátku chvíľu pokiaľ ho mali v rukách, 

práve magistrát zmenil občiansku vybavenosť na výstavbu viacpodlažných budov. 

Prosím vás pekne, kto ponesie za túto ...za túto nehoráznosť, absurdnosť -  

zodpovednosť?! To je.. to je neskutočné to, čo sa robí tuná na mestskej časti aj na 

magistráte proti verejnosti, len kvôli tomu, že na papieri niečo nie je potvrdené. Ale 

nikto z vás to nestaval! Nikto z vás to nestaval! A nikto nemôžete povedať, že 

poznáte pravú príčinu tohto. To je to divadlo! A ja nepoznám z tohto miesta ani 

režiséra - a ani by som povedal ľudí, ktorí okolo toho robili. Ale tí dodávatelia, ktorí 

tvorili pre magistrát územný plán; zmenili tam tú farbičku, tak toto je trestný čin - a 

veľkého kalibru! A s tým máme problémy. A ešte aj časť parku nám chcú zobrať. 

Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalší prihlásený pán poslanec Vojtašovič. 

Nech sa ti páči. Nebežala tam časomieram, tak sa ospravedlňujem, ak sme, ak sme.... 

 

p. Vojtašovič: Ja som len chcel povedať, že pán Matúšek je predkladateľ, čiže on by asi 

nemal mať časovú mieru. Dobre, ďakujem za slovo. Poslanci , či obecného, 

mestského, miestneho zastupiteľstva majú -podľa mňa- právo sa vyjadrovať k 

veciam verejného záujmu, čo je v podstate podstatou ich mandátu. Sú to, podľa mňa 

aj veci, ktoré sa týkajú tohto problému na parkoviskách na Palkovičovej, lebo táto 

vec vyvoláva kontroverzné reakcie aj zo strany občanov. Preto miestne 

zastupiteľstvo uznesením požiadalo starostu mestskej časti o istú aktivitu vo 
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verejnom záujme. Uvedomujem si, že činnosť stavebného úradu je... aj pri 

kolaudačných rozhodnutiach, je preneseným výkonom štátnej správy. Preto bol 

starosta v podstate len požiadaný uznesením o nejakú aktivitu. Čiže v podstate ide 

o podnet, nejaký apel – žiadosť. Čiže neuložila sa mu povinnosť, že musí niečo 

vykonať. A to, či to bude realizovať alebo nie, je na ňom, preto... preto ... preto tak. 

A chcel by som len pripomenúť, že v zmysle zákona o obecnom zriadení je poslanec 

povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz zase poprosím pána zástupcu Gajdoša, 

aby na tie 3 minúty, či koľko to bude, viedol túto schôdzu. Dámy a páni, rovnako 

ako v tom predošlom bode, oboznámil by som... oboznámil by som vás s 

informáciou, ktorá zaznela na miestnej rade 23. decembra 2017(6). Najprv 

zopakujem, že uznesenie žiadalo - žiada starostu zabezpečiť  prostredníctvom 

Stavebného úradu mestskej časti BA-Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na 

inžiniersku stavbu „spevnené plochy“  - parcelné čísla, ako máte uvedené 

v materiáli, za účelom sprístupnenia verejného priestranstva. Najprv niekoľko 

informácií zo zákonov .Je to možno suchopárne, ale nie je to samoúčelné. Poprosím 

preto sústredenie. Podľa zákona... podľa stavebného zákona stavebným úradom je 

obec a pôsobnosť stavebného úradu je prenesený výkon štátnej správy. To za 1. 

Podľa zákona o obecnom zriadení, v súlade so splnomocňovacom normou uvedenou 

v čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v znení ústavného zákona 92/ 2001, 

výkon štátnej správy prenesený na obec riadi a kontroluje vláda, pričom podrobnosti 

ustanoví zákon. Podľa zákona o štátnej správe a doplnení stavebného zákona, obec v 

rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku, vykonáva 

pôsobnosť stavebného úradu, zabezpečuje stavebný štátny dohľad.  Obvodný úrad v 

sídle kraja na úseku stavebného poriadku vykonáva štátnu stavebnú správu na 2. 

stupni vo veciach v ktorých v správnom konaní po 1. stupni koná obec alebo 

stavebný úrad, riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy ... vykonávaný 

obcami stavebnými úradmi. Ministerstvo dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja 

podľa zákona 608/2003 vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi, kontroluje výkon, 

zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad, preskúmava rozhodnutia Obvodného 

úradu. Z uvedeného vyplýva všeobecné pravidlo, že prenesený výkon štátnej správy 

riadi a dohľad nad ním má štátna správa. Obecné zastupiteľstvo má v zákone o 

obecnom zriadení uvedený demonštratívny výpočet činností, ktoré sú mu vyhradené. 

Medzi týmito činnosťami nie je uvedené riadenie preneseného výkonu štátnej správy 

ani výkon dohľadu alebo inej kontroly nad výkonom prenesenej štátnej správy, ktorú 

vykonáva obec. Ani skutočnosť, že ide o demonštratívny a nie taxatívny výpočet 

neumožňuje prisudzovať obecnému zastupiteľstvu činnosť riadenia, či výkonu 

dohľadu nad preneseným výkonom štátnej správy, keďže tento je explicitne na 

základe ústavnej zásady zverený inému štátnemu ... inému orgánu štátnej správy. 

Teraz: - Rovnako v prípade starostu, podľa zákona o obecnom zriadení, starosta 

rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a uvedené nie je možné vykladať 

spôsobom, že čokoľvek, čo nie je zverené zastupiteľstvu, môže vykonávať starosta, 

obzvlášť v prípade, ak je takáto činnosť zverená inému orgánu subjektu. Uznesenie 

obecného zastupiteľstva číslo 395/XXII/2016 ukladá starostovi, aby de facto zneužil 

situáciu, že obec je zároveň stavebným úradom a bez toho, aby mal na to zákonné 

oprávnenie, zabezpečil chýbajúce kolaudačné rozhodnutie. Pričom - podľa § 79 

ods. 1 stavebného zákona - kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Tzn. 

že ani starosta, ani stavebný úrad nemôže začať konanie, ktoré zo zákona začína 
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výlučne na návrh stavebníka. Na základe uvedeného nie je možné, aby starosta úlohu 

uloženú predmetným uznesením splnil legálnym spôsobom, bez prekročenia svojich 

právomocí.“ Toľko citácia z toho materiálu z miestnej rady 23. decembra. Trochu 

som schvaľoval; viem, že to bolo obsahovo rozsiahle. Pán zástupca Gajdoš, vraciaš 

mi vedenie schôdze. Prihlásený pán poslanec Sloboda. Nech sa páči.  

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Teraz neviem, či môj návrh bude mať zmysel, ale vidím, že už 

je iba posledný diskutujúci, tak pokiaľ sa neprihlási, nenavrhnem ukončiť diskusiu 

a počkáme na pána Drozda. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V zmysle rokovacieho poriadku dávam 

hlasovať okamžite... Pardón... prepočul som. Dobre, zmiatol si ma. Ospravedlňujem 

sa. Takže pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na pána poslanca Vojtašoviča s tým, že toto 

uznesenie je zasa odporúčacie. Čo má starosta v takej dobrej viere spraviť, aby 

pomohol týmto ľuďom? Tam je základný problém to, že obyvatelia... obyvatelia 

reprezentovaní občianskym združením, ktorého takým signatárom je pán Matúšek, 

v podstate apelujú na to, že investor kúpil od magistrátu pozemok nie parkovisko. A 

ide o to, komu to parkovisko, to teleso stavebné, patrí. Hovoria, že to patrí mestskej 

časti, alebo mestu – lebo za účelom verejného parkoviska bolo postavené. Takéto 

viaceré stavby máme po meste. Po Ružinove, nemajú kolaudačné rozhodnutia. 

Vieme napr. že je spor o parkovisko Prima Park II pri ulici ... vedľa Kerametalu. 

Viaceré takéto parkoviská v minulosti sa postavili, ale papierovo sa nedotiahli. Ja 

z mojej skúsenosti môžem povedať, že takto som, ako starosta, v prenesenom 

výkone štátnej správy, riešil do-kolaudáciu parkovísk pred nemocnicou, ktoré tiež 

nemali kolaudačné rozhodnutie. Fungovali ako parkoviská; stavebný úrad toto 

skolaudoval a dostal to do právnej roviny tak, ako to má byť. Áno, Bratislava sa 

rozvíjala veľkým tempom, rozvíjal sa Ružinov, Petržalka, potom Dlhé diely, že my 

sme takúto dobu viaceré papiere sem nedotiahli, z toho vyplývajú aj teraz tie 

problémy, ktoré chcú... ktoré sú. Ale - je to zase apel na starostu, ako to môže riešiť. 

A ide o to, či chce to riešiť alebo nechce. Či chce zobrať tú zodpovednosť na seba 

alebo nechce. To je odporúčanie, aby sa týmto zaoberal a riešil to aj cestou 

stavebného úradu, kde má príklady - ako napr. parkoviská pred nemocnicou - sa toto 

kolaudačné rozhodnutie po rokoch dotiahlo. Lebo chybou stavebníka sa vtedy, 

v minulosti, za roky pred 89-tým nedotiahli. Takže ja zahlasujem za, aby sme toto 

odporúčanie starostovi dali. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Prihlásený pán poslanec Guldan. 

Nech sa ti páči, Patrik.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Som toho názoru - a jako poslanec by som odporúčil 

občanom, aby vec riešili inštitútom určovacej žaloby na príslušnom súde. 

O predloženom návrhu,  tak ako ho máme v materiáli, si myslím, že ho starosta 

nemôže lege artis vykonať. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz prihlásený pán poslanec Sloboda, nech 

sa ti páči.  
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p. Sloboda: Ospravedlňujem sa. Druhýkrát to už neurobím, že to stiahnem. Takže 

navrhujem ukončiť diskusiu. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak a v tejto chvíli v zmysle rokovacieho 

poriadku dám hlasovať o ukončení diskusie. Vy prihlásení, samozrejme, potom ešte - 

ľudovo povedané - dobehnete. Prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 11, 1 proti, 2 sa zdržali, 4 nehlasovali. Prijali sme si ...teda nie uznesenie, 

ale prijali sme rozhodnutie o ukončení diskusie. 

 hlasovanie č. 8. 

           za: 11, proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 4 

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ale ešte tam bol prihlásený... bola prihlásená, pardón, 

pani poslankyňa Šimončičová. Nech sa ti páči, máš slovo.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne pán vicestarosta. Stavebníkom tej stavby je, ak sa dobre 

pamätám ... stavebné povolenie je, to sa našlo, len kolaudačné sa nenašlo, ako sme 

boli informovaní na mestskej komisii. Stavebníkom bol národný výbor. Tzn. ten... 

jeho práva a povinnosti majetku... majetok prešiel na hlavné mesto. Predpokladám že 

hlavné mesto na mestskú časť. Čiže stavebníkom je mestská časť. A na základe toho, 

tak ako to spomínal aj pán poslanec Drozd, nie je problém už dokončiť už len 

kolaudáciu. Stavebníkom je mestská časť. Len to treba dohľadať v papieroch. 

A nemyslím si, že je správne, keď sa táto povinnosť a toto bremeno prenáša na 

plecia občanov, ktorí v tejto záležitosti už roky - rokúce celé to bremeno nesú na 

svojich pleciach. Má to robiť mestská časť, lebo je stavebníkom a kľudne môže 

potom požiadať o vydanie kolaudačného povolenia. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A už teraz sa obrátim na predsedu návrhovej 

komisie, aby nás oboznámil s návrhom uznesenia.  

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Potvrdenie pozastaveného uznesenia číslo 395/XXII/ 2016 zo 

dňa 13. 12. 2016. Miestne zastupiteľstvo-  po a) - potvrdzuje výkon pozastaveného 

uznesenia 395/XXII /2016 zo dňa 13. 12. 2016, ktoré znie: Miestne zastupiteľstvo na 

základe prerokovania petície združenia občanov Líščie Nivy - Palkovičova 

mestským... mestským zastupiteľstvom Bratislave dňa 8. 12.2016 a následne 

schválených požiadaviek predmetnej petície t.j sprístupnenie verejného priestranstva, 

realizáciu nového geometrického plánu verejného parku. Za b.) - žiada Ing. Mgr. 

Dušana Pekára, starostu, zabezpečiť prostredníctvom stavebného úradu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inžinierskej stavbe  

spevnené plochy, parcelné číslo... číslo 10800/66 a parc. č. 10800/ 67 katastrálne 

územie Nivy za účelom sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť. Dajte 

prosím hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než sa opýtam, či sú pripomienky k návrhu 

uznesenia, tak ako v predošlom bode pripomeniem, že ide o potvrdenie 

pozastaveného uznesenia, teda v zmysle zákona o obecnom zriadení je potrebná na 

to potvrdenie trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Teraz už dotaz, či sú 

pripomienky k návrhu uznesenia? Neevidujem. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím 

hlasujme.   
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Hlasovanie: Za 15, 1 proti, 2 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Konštatujem, že návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem vám.   

 hlasovanie č. 9. 

           za: 15, proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 399/XXIII/2017 

 

 

Bod č. 4 

Predloženie výsledkov kontroly inšpektorátu práce 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Tak pôvodne sme si schválili teraz bod číslo 4, ktorý mal 

znieť, opravte ma: Predloženie výsledkov kontroly inšpektorátu práce. Avšak 

dohodli sme sa teda, že predkladateľ to teda stiahne, aby to zaznelo na náš záznam, 

lebo to sa potom prepisuje automaticky. Poprosím kolegu Slobodu, keby to na 

mikrofón ešte raz pre istotu zopakoval. Zapnite prosím tam mikrofón kolegovi 

Slobodovi. /Už, díky./  

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem ešte raz za ten bod. Čiže sťahujem ho, 

samozrejme. Prejdime teda na ďalší.  

 

 

Bod č. 5 

Rôzne 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  Môžeme teraz Rôzne hneď otvoriť. Takže podľa nového 

číslovania bod 4. Rôzne. Nech sa páči, otváram bod Rôzne. Počkáme na techniku. 

Dobre. To už sú prihlásení kolegovia do diskusie. Prvý pán poslanec Sloboda. Nech 

sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Myslím, už každý asi čítal tie články. Nepredpokladám, že ... teda 

dúfam, že nebudeme zbytočne diskutovať, keď tu ten hlavný účastník nie je. Ale aj 

tak, napriek tomu, navrhnem uznesenie. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby 

predložil správu o kontrole inšpektorátu práce z kontroly na miestnom úrade v máji 

2016, spolu s vyčíslením súm, ktoré mestská časť nebude môcť čerpať z eurofondov, 

štátnej pomoci a dotácií v roku 2017 a v roku 2018, a ktoré boli v rozpočte zahrnuté. 

Termín: najbližšie zastupiteľstvo. ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  ...To je budúci týždeň.. ..Máš na mysli februárové? 

 

p. Sloboda: Áno. Samozrejme informatívny materiál tam vie predsa predložiť. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím pre istotu ten termín uviesť aj v dátume, aby 

nevznikla nejaká pochybnosť. Ďakujem. Ďalej prihlásený pán poslanec Patoprstý. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja som si dovolil tohto bodu Rôzne pripraviť s kolegom 

Slobodom uznesenie, ktoré sa týka verejného prerokovania investičného zámeru 

Brick Park. Pre tých, ktorí nevedia o čo ide -  je to projekt spoločnosti Cresco. Ten 

názov Brick Park nie je náhody ... nie je náhodný. Je to tá firma, ktorá robí aj Prima 
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Park I. aj II., ktorý doteraz nie je dokončený; je veľmi rozporuplný a ľudia proti 

nemu protestujú. A táto spoločnosť obdobný obludný projekt chystá aj na Trnávke, 

na Vrútockej ulici. Obrátili sa na nás obyvatelia, ktorí už spisujú petíciu. Cítia sa byť 

dotknutí, nevypočutí, odignorovaní - a požiadali nás, aby sme takéto uznesenie 

predložili. Čiže ja ho predkladám návrhovej komisii. Tam je v dôvodovej správy je 

potom popísané, prípadne ja to rozpošlem aj kolegom na mail, aby vedeli o čo ide. A 

zároveň ma aj obyvatelia poprosili, ktorý spisujú petíciu, či by som tu mohol 

prítomným poslancom rozdať pár petičných hárkov a či by sa mohli podpísať. Čiže 

rozdám vám teraz hárky. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Než udelím slovo ďalším prihláseným, 

evidujem jednu požiadavku na vystúpenie obyvateľa. Je to teda pán poslanec 

hlavného mesta, pán Bôcik. Avšak podľa nového rokovacieho poriadku vlastne 

automaticky udeľujeme slovom len poslancov Národnej rady , parlamentu, 

zástupcom vlády. Preto než dám slovo ďalším prihláseným, poprosím vás hlasovať o 

vystúpení pána poslanca Bôcika - teda v pozícii obyvateľa, v tomto prípade. 

Poprosím kolegov od techniky pripraviť nám hlasovanie. Je to tam. Môžeme 

hlasovať. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Za 11, 2 proti, 1 zdržal, 4 nehlasovali. 

 hlasovanie č. 10. 

           za: 11, proti: 2, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 4 

        - návrh bol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán poslanec, navrhujem, že by... máme tam myslím 

prihlásených dvoch; tak týchto dvoch evidujem a hneď po nich by som vám dal 

slovo. Môžeme sa takto dohodnúť? Dobre. Takže faktická pán poslanec Guldan, po 

ňom riadnou pán poslanec Jusko a potom pôjde už pán poslanec Bôcik. Takže najprv 

tá faktická Patrik nech sa páči. 

 

p. Guldan: Ja by som chcel pána poslanca Patoprstého poprosiť, pokiaľ by si osvojil v tom 

materiáli, ktorý predkladal - návrh na uznesenia, či by tam nemohol doplniť, že teda 

žiada, aby bol materiál o tej zamýšľanej výstavbe spoločnosti Cresco predloženej 

komisii územného plánovania životného prostredia dopravy? My sme takéto niečo 

nemali. Keby som ho mohol poprosiť, aby si to osvojil. .. To bola súčasť toho 

uznesenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pán poslanec Patoprstý Martin, chceš teraz reagovať na 

Patrika? Áno... aha. Dobre. Aby ste... aby sme uzavreli jednu vec. Dal by som slovo 

pánovi poslancovi Patoprstému, lebo teraz zase sa rozhoduje o ďalšom... čo sa stane 

vlastne s tým návrhom. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Áno, súhlasím s tým. A poprosím, aby tam bolo doplnené, pretože 

je pravda, naozaj, že v komisii tento materiál vôbec nebol spomenutý. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak teraz, ako som sľúbil, pán poslanec Jusko. 

Nech sa vám páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Ja by som vás ... si dovoliť teda predložiť uznesenie k 

bodu číslo 4 ...tohto znenia: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu Ing. Dušana 
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Pekára predložiť uznesenie číslo 365/XXI/2016 zo dňa 22.11.2016. Termín: ihneď, 

do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Aby som vám ozrejmil o čo ide. 

To je to, čo sme dali spoločne návrh na odvolanie a zároveň na voľbu nového 

predstavenstva CULTUSU Ružinov a.s., na základe kontrolných zistení miestneho 

kontrolóra v mesiacoch september - október. Vtedy bol termín –ihneď- do 

najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, teda do 13. 12. Do 13. 12. nám 

nebol predložený tento návrh. Tak týmto uznesením vlastne žiadame starostu, aby 

nám ho predložil. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz, ako som sľúbil, pán poslanec Bôcik - 

poslanec hlavného mesta. Sem, dopredu, ako vždy. Poprosím... mikrofónik prosím 

dole. Áno - 3 minúty, ako všetci vystupujúci. Nech sa páči. 

 

p. Bôcik, obyvateľ MČ / poslanec MZ: Ďakujem pekne pán predsedajúci. Dámy a páni, ja 

som veľmi rád, že vystupujem ako občan a nie ako poslanec hlavného mesta za 

Ružinov. To práve preto, pretože tie kauzy, ktoré sa... ktoré sa v Ružinove neustále 

dejú a prichádzajú stále nové a nové, sa ma jednak dotýkajú ako ružinovského 

komunálneho politika, ktorý reprezentuje Ružinov v hlavnom meste, alebo na 

zastupiteľstve hlavného mesta; ale hlavne sa ma dotýkajú ako občana. A v tejto 

súvislosti dovoľte, aby som aj takto verejne predniesol otvorený list, ktorý som 

adresoval dvadsiatim piatim miestnym poslancom, ružinovským miestny poslancom. 

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci. Určite ste už zachytili 

informáciu, že mestská časť Bratislava-Ružinov bude mať najbližších 5 rokov 

obmedzený prístup k eurofondom. Pre programové obdobie do roku 2021 je v 

Integrovanom regionálnom operačnom programe pre Bratislavský kraj vyčlenená 

suma 173,000.000 EUR. Uplynulé roky bola Bratislava z eurofondov prakticky 

vylúčená, preto je strata už teraz dostupných eurofondov citeľná. Navyše sa nejedná 

len o stratu eurofondov. Z rovnakého dôvodu bude na najbližšie obdobie stopnutá aj 

štátna pomoc a iné dotácie. Viacerí z vás plánovali vo svojich obvodoch opravovať 

školské učebne, budovať cyklotrasy, zväčšovať kapacitu škôlok či upravovať 

zanedbanú zeleň a verejné priestory. V dôsledku závažného pochybenia 

Ružinovského miestneho úradu zostávajú vaše plány len na pleciach rozpočtu 

mestskej časti. Vám, ktorí sa ružinovskej komunálnej politike venujete 

profesionálne, netreba pripomínať, že Ružinov sa za posledné 2 roky stal 

synonymom pre porušovanie zákonov a ignorovanie vôle občanov aj vás poslancov. 

Sprenevera v Ružinovskom športovom klube, vymenovanie vedúcich zamestnancov 

úradu bez výberového konania, šafárenie a machinácie vo verejnom obstarávaní 

CULTUS Ružinov a. s. sú len niektoré zo závažných porušení zákonov. Petícia 

podpísaná 5.000 Ružinovčanmi, aby boli bezodkladne začaté konania o stavebných 

uzáverách a uznesenia miestneho zastupiteľstva o predložení návrhu na odvolanie 

predstavenstva CULTUS Ružinov a. s. boli odignorované. O niekoľko miliónovej 

pohľadávke Bratislavskej vodárenskej spoločnosti voči mestskej časti Bratislava-

Ružinov a o hroziacich súdnych sporoch pre pochybenia stavebného úradu sa netreba 

rozpisovať, netreba ich spomínať. Som si vedomý, že ako bratislavský mestský 

poslanec za Ružinov nemám možnosť iniciovať doplnenie programu Ružinovského 

miestneho zastupiteľstva a navrhovať uznesenia. Viem však, že napriek rôznym 

pohľadom na správu vecí verejných spoločne nám záleží, aby Ružinov bol najlepším 

miestom pre život, pre nás a našich blízkych. Nikde na Slovensku nie je municipalita 

s takým potenciálom ako práve v Ružinove. Ružinov si nemôže dovoliť finančné 

straty  akými sme svedkami v poslednom období. Naozaj už ide o milióny. Vážené 



24 

 

ružinovské poslankyne, vážení ružinovskí poslanci. Týmto si vás dovoľujem 

požiadať o zaradenie bodu Informácia o nemožnosti čerpania eurofondov aj iných 

dotácií na rokovanie dnešného mestského zastupiteľstva. Ďakujem tým poslancom, 

ktorý takýto návrh predložili. Spolu s návrhom uznesenia, kde bude formulovaná 

žiadosť na starostu, aby predložil na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva 

správu, ktorých plánovaných... ktorých plánovaných projektov sa nemožnosť 

čerpania EU-fondov a  iných dotácií týka a o vykonaných opatreniach, aby sa 

podobná situácia v budúcnosti už neopakovala. Pre mňa, ako Ružinovčana, aj ako 

komunálneho politika sa už pohár s pochybeniami v Ružinovskej samospráve prelial. 

Verejne vyzývam týmto starostu Dušana Pekára, v súčasnom... v súčasnosti na 

dovolenke, čo považujem za úplne absurdné v danej situácii, aby zo svojej funkcie 

bezodkladne odstúpil. Som presvedčený, že viacerí z vás, ktorým nie je rozvoj 

Ružinova ľahostajný, uvažujete podobne. Spoločne to dlžíme našim voličom, ktorí 

nám dali mandát na dobré spravovanie mestskej časti. Budem rád, ak sa k mojej 

výzve pripojíte. Ďakujem vám pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem vám. Asi máme nejakú technickú závadu, 

nefunguje na ten gong časový, takže sme prekročili trojminútové vystúpenie. 

Musíme si na to dať pozor. Tlačítka nové sú pekné, ale ešte tam asi softwér potrebuje 

niečo doladiť. Pani poslankyňa Tomášková faktická, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Moja faktická poznámka sa týka ešte návrhu, ktorý predkladal pán kolega 

Jusko. On žiadal predložiť uznesenie - požiadam ho - lebo nemá to veľký ...nedáva 

mi to logiku. Ja chápem o čo ide. Pán starosta zatiaľ nenaplnil ... nerešpektoval alebo 

ani nekomunikoval ohľadne plnenia toho uznesenia. Tak navrhujem, aby si osvojil 

môj návrh, aby sme žiadali o plnenie prijatého uznesenia. Lebo žiadať predložiť 

uznesenie  - je čo? – hej. Takže, ak sa osvojí, myslím si, že to bude mať väčšiu 

logiku. Lebo to uznesenie ho niečo žiadalo; konkrétne odvolať a menovať nové 

predstavenstvo. Pán starosta doteraz nejako nereagoval, od toho novembra. A logiku 

mi dáva, že budeme žiadať, aby na to plnenie uznesenia reagoval. Takže nechám na 

pána Juska, aby si to buď osvojil, alebo potom dám návrh, keby si neosvojil na 

zmenu toho uznesenia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz riadne prihlásený pán poslanec 

Patoprstý. Nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte raz si dovolím prečítať ten návrh uznesenia, 

ktoré predkladáme aj s tým doplnením pána poslanca Guldana, nech vieme o čom 

hlasujeme. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti o zvolanie verejného 

prerokovania investičného zámeru Brick Park na Vrútockej ulici s obyvateľmi za 

účasti investora a zároveň prerušenie konania na stavebnom úrade, pokiaľ sa verejné 

prerokovanie neuskutoční a pokiaľ sa relevantné pripomienky dotknutej verejnosti 

nevyhodnotia a nezapracujú;  plus žiada o zaradenie  materiálov o projekte do 

komisiu územného plánu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak, už mám naspäť monitor. Ďalší prihlásený 

pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil, keby mi nešiel ešte čas ... neviem či 

funguje už tá časomiera alebo poprosil Gogoru, ktorý by došiel s laptopom 
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a premietol... teda zobrazil niečo, k čomu chcem povedať iba veľmi stručnú 

informáciu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja urobím takú technickú vsuvku, tým, že vlastne 

pripravujeme ten laptop. Myslím, že môžeme urobiť tak, aby časť pánovi poslancovi 

Matúšekovi začal plynúť až keď vlastne spustí. Lebo asi minúta už je preč vlastne. 

Poprosím teda...  teda váš súhlas s takýmto postupom.  /No ... nie som si istý./ 

 

p. Matúšek: Môžeš priblížiť... prosím ťa, Júlia, ten posledný obrázok kde je dopravná 

značka... Tak.. dobre - ona je orámovaná ...to „P-éčko“. Ja doplním Katku 

Šimončičovú, ktorej ďakujem, že hovorila o priamych dôkazov, resp. nepriamych. 

Pretože takto si to vysvetľujú a majú právo na to právnici. Ale to teraz nejde to, čo je 

na papieri a to, čo je na zákone; ale to, čo vám chcem ukázať na tom „P-éčku“. To je 

dopravná značka, ktorá ho v zmysle cestného zákona tam bola umiestnená. Je to 

značka, ktorá hovorí o zastavení a státí osobných motorových vozidiel. Prosím vás 

pekne, toto tam nespadlo z neba. Toto je protokol na magistráte - máme komisiu 

dopravnú, kde sedí aj z krajského dopravného inšpektorátu zástupca. Tzn. máte tam 

viacerých odborníkov a oni zápisnične na magistráte majú raz do mesiaca ... sedia... 

ten návrh, ktorým schválili v zápisnici túto dopravnú značku. Nech sa nikto nehreje, 

že toto si privlastní súkromný sektor, keď vieme dobre, že je tam liaty betón s 

dilatačnými špárami. To je štátny majetok. A my nedovolíme, aby ho zobrali a 

ryžovali na tom. Ďakujem. To je všetko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Dúfam, že kolegovia z Ružinovskej televízie 

potom nejak zostrihajú tú tmu. Nabudúce si dohodnime postup dopredu. To sme si 

mali dopredu zistiť. Dobre. Ďalší prihlásení .. už mám obraz na monitore pán 

poslanec Sloboda, nech sa páči.  

 

p. Sloboda: Ďakujem. A ja už len dám obligátne hlasovanie o ukončenie rozpravy. 

Ďakujem... v tomto bode. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Takže požiadavka zaznela; je legitímna. Tí, 

ktorí sú prihlásení samozrejme dobehnú. Pripravme sa prosím na hlasovanie. Prosím 

hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 9, 1 proti, 4 sa zdržali, 4 nehlasovali. Je to teda nadpolovičná väčšina.  

 hlasovanie č. 11. 

           za: 9, proti: 1, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 4 

        - návrh bol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ukončili sme diskusiu. Plus ešte tam máme prihláseného 

– ďakujem - pána poslanca Drozda a pána poslanca Juska. Pán poslanec Drozd, áno, 

nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na pána mestského poslanca, pána Bôcika. 

Ja si myslím, že je zvolané zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov na 7.2. Neviem, či 

potom bude zvolané aj vo februári aj to ďalšie, ktoré sme si my v harmonograme 

schválili. Ale ja by som pánovi poslancovi odporúčal, aby túto výzvu predniesol na 

zastupiteľstve práve tohto 7.2. Aby to počul aj starosta Pekár. Aby sme nemuseli 

potom počúvať, že riešime veci mimo jeho osobu. A keď to bude takto napriamo tu 



26 

 

povedané, tak sa k jeho výzve určite pridám. Lebo tiež mi není jedno čo sa tu za 

posledné roky - a čo sa s týmto Ružinovom za posledné roky stalo. S fungujúcim 

prosperujúcim Ružinovom, ktorý bol výkladnou skriňou Bratislavy, kde máme 

partnerské mestá - ale s ktorými sme tú spolupracujú aj využívali. Chodili deti do 

Chorvátska, dôchodcovia chodili do Chorvátska. Teraz máme síce Gruzínske mesto, 

ale bol tam pár krát starosta a raz tam boli dve poslankyne. Ale viacej z toho 

nevidím. Tak isto Ružinovský športový klub, staval sa štadión, hotel pri štadióne - 

tak ako sa zakonzervoval 2010 tak aj zostal. Je 2017. My ani na tomto zastupiteľstve, 

žiadnom, sme nedostali nejakú ideu, čo s tým ideme robiť. Je sedem rokov po 2010-

tom - skoro siedmy rok. A práve tie zastupiteľstvá nie sú iba o tom, že - poďme tu 

schváliť nejaké uznesenie, výročné správy o tom, o tom, o tom -  ale je sú aj o tom, 

aby sme si povedali, čo chceme robiť. A najskôr by sme mali dokončiť tie veci, ktoré 

sú rozrobené a potom si povedať, čo s tými... a kam chceme posunúť Ružinov ďalej. 

Ale my tu riešime - ako v prípade pána Matúška - problémové veci a k tým víziám a 

veciam, ktoré chceme posunúť Ružinov dopredu sa vôbec nedostávame. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte prihlásený pán poslanec Jusko, ako 

posledný, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Chcem vás ... čaká nás náročný rok. Ja som v 

pracovnej skupine na .. vlastne príprave dokumentu Participácia občanov na veľkých 

investičných projektoch; aj parkovacej politiky. Myslím si, že to sú dosť veľké 

výzvy aj pre nás pre poslancov aj pre občanov. Chcem sa teda k týmto dokumentom 

vrátiť. Zasadali sme na tom prvom dokumente ...Participácia na veľkých 

investičných projektoch dvakrát.. myslím, že trikrát, ja som bol dvakrát. Dávali sme 

tam pripomienky zo strany teda našich poslancov a bol tam aj občan; myslím si, že 

chýba mi tam viac rozmeru, že - aby to nebolo len o veľkých investičných 

projektoch, ale aby to bolo aj o napr. tom, že občania participujú alebo účastnia sa 

rokovania tu. Teda, aby to malo väčší rozmer ako ekonomika. Občania sa teda 

nezúčastňujú len ekonomických... teda pri rozhodnutiach veľkých investičných, ale 

aj pri dennodenných - tých dokumentoch, ktoré majú vplyv na nich. Takto napr. 

vidím aj parkovacej politike. Verím, že tento rok bude aj diskusia s občanmi, 

minimálne v tej parkovacej politike. Pretože začíname obdobie, ... ktoré by teda sme 

mali počúvať aj občanov, pretože to je veľmi citlivá problematika. Prosím vás, aby 

takáto diskusia veľká bola. Ďalšiu vec, ktorú som chcel s vami teda poprosiť aj 

miestny úrad, aby nielen nám, tým, ktorí sú nominovaní v týchto ... akoby komisiách 

–kvázi - aby posielali tie výsledky všetkým poslancom. My to robíme v 

poslaneckých klubov, ale si myslím, že aby túto tento výstup dostávali okamžite 

všetci poslanci. Pretože to sú tak dôležité dokumenty, aby tam nedošlo k nejakému 

nedorozumeniu, že niekto niečo nedostal alebo o tom nevedel. Zároveň som 

sklamaný aj s rozpočtom. Pretože v tlači sa objavil - ja som teda nehlasoval za 

rozpočet - objavilo sa, že konzervatívny rozpočet. Prečo má byť stále konzervatívny 

rozpočet, keď sa robia chyby niekde inde? A to naše chcenie poslancov už konečne 

po tých dvoch rokoch ten rozpočet naštartovať a spraviť nejakú veľkú investíciu 

napr. postavenie škôlok z toho, čo bolo dneska povedané, to skutočne je asi len náš 

sen - naštartovať pozitívne ten prorastový rozpočet. Čiže chcem sa aj s vami 

zamyslieť, ako ďalej? Pretože zatiaľ sme... robíme to, čo máme, ale nejaké veľké  

investície alebo niečo veľké sme nerobili. Zároveň chcem poďakovať a teda sa 

prikloniť aj k pani poslankyne Tomášovej a súhlasím s tým jej návrhom upravenia 

toho uznesenia, pretože skutočne je to kratšie a zrozumiteľnejšie. Ďakujem. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nezaznel gong , ale nechcel som už 

prerušovať. Boli dva príspevky, ale je to bezpredmetné, keďže sme ukončili 

diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie oboznámiť nás s návrhmi uznesení, 

ktoré tu máme. Nech sa ti páči, Peter. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Máme tu tri návrhy uznesení. Prvý predniesol poslanec 

Vladimír Sloboda a Slavomír Drozd. Miestne zastupiteľstvo žiada starostu, aby 

predložil správu o kontrole inšpektorátu práce, z kontroly na miestnom úrade v máji 

2016, spolu s vyčísleným súm, ktoré mestská časť nebude môcť čerpať 

z eurofondov, štátnej pomoci a dotácií v roku 2017 a 2018 a  ktoré boli v rozpočte 

zahrnuté. Termín: 7.2.2017. Dajte prosím hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Mám tú jednu pripomienku k návrhu 

uznesenia. Poprosím... dám slovo pánovi prednostovi. Nech sa páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyne, páni poslanci, desať dní od skončenia 

zastupiteľstve je na to, aby starosta podpísal uznesenie. Podpísal alebo nepodpísal. 

Zastupiteľstvo je na budúci týždeň v utorok. To nebude desať dní. To je 7 dní. Nie je 

to možné; to uznesenie nebude vykonateľné. Ako - nemôžete uberať starostovi ten 

priestor tých desať dní na podpis toho uznesenia. Ja vám to dávam pred tým 

hlasovaním – áno- Lebo... ako toto uznesenie, ktoré predložené aj to nasledujúce je 

tiež také, že „na najbližšie zastupiteľstvo predložiť“. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásil sa pán poslanec Sloboda. Nech sa ti 

páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja nepotrebujem aby pán starosta podpísal to uznesenie. Stačí, keď ho 

splní. Bavíme sa tu o tom, že urobí jeden scan dokumentu, ktorý určite už bol 

naskenovaný a dá nám ho ako informatívny materiál poslancom. A k tomu 

predloží..No .... Máte ho? Super..! 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Ja vás môžem o tom kľudne aj teraz informovať.  

 

p. Sloboda: No ... nepotrebujem ... Ja si  toto chcem v kľude prečítať. A druhá vec je... 

druhá časť toho je - máme schválený rozpočet na tento rok aj na budúci rok. Predsa 

je tam aj rok 2018. Stačí tam vyznačiť položky, ktoré tam nebudeme mať, kvôli 

tomu, že nemôžeme dostať ani eurofondy ani dotácie od štátu, ani napríklad od BSK 

a tak podobne. Tzn., že to je... to vyznačenie je raz dva takisto. Aj - minimálne na 

ekonomickom určite vedie ktoré. Takže to vôbec nie o tom, že my bránime pánovi 

starostovi mať desať dní na podpis. Nech sa páči. Môžem vám rozdať hneď, aj bez 

neho, dokonca. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Tomáškova k návrhu 

uznesenia, áno? 

 

p. Tomášková: No...  k tomu, čo predniesol... pán prednosta. Pretože súhlasím s tým, ten 

materiál a tá inšpekcia bola správa niekedy v máji a sme išli schvaľovať rozpočet 

v decembri. Tak si myslím, že ten materiál bol natoľko závažný, z ktorého vyplývali 

naozaj dôsledky. Čiže mal byť súčasťou materiálov, alebo rokovaní ... Keď sme 
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rokovali vôbec o rozpočte. Ja som sa zúčastnila na všetky stretnutiach k rozpočtu. A 

ani na jednom tento materiál... Takže asi... ja podporujem pána Slobodu a tú 

poznámku pána prednostu , vážení kolegovia, neakceptujem. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Neeviduje žiadne ďalšie pripomienky k návrhu 

uznesenia preto sa prosím pripravme na hlasovanie. Hlasujme. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Za 16, nikto proti, 2 sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. 

 hlasovanie č. 12. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 400/XXIII/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím návrhovú komisiu o ďalší návrh uznesenia. 

 

p. Hrapko: Ďalší návrh uznesenia predložil poslanec Pavol Jusko. Miestne zastupiteľstvo 

žiada starostu Ing. Dušana Pekára na plnenie uznesenia ...  číslo 365/XXI/2016 zo 

dňa 22.11. 2016. Termín: ihneď, do najbližšieho zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva. ... Čítal som to tak, ako je to napísané. Čiže – ako - ja to nemôžem 

opraviť. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja mám ešte sám jednu pripomienku k návrhu 

uznesenia. Na predkladateľa sa obrátim – či sloveso „žiada“ nezameniť 

na „odporúča“. A ešte ... kto prosím predkladateľom? Teraz som.... Pán poslanec 

Jusko ..tak ja to... neviem či ste ma počuli. Už vám ide, ako predkladateľovi, 

mikrofón. 

 

p. Hrapko: Pán predsedajúci, musím vás upozorniť, že toto nie je o návrhu uznesenia. To, 

čo ste povedali. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ó - Kiež by to zaznelo aj pri predošlom hlasovaní. Dobre. 

Pripomienkach návrhu uznesenia, pani poslankyňa Tomášková? 

 

p. Tomášková: Gramatická oprava miesto predložky „na“ vymeniť „o“. Nedáva to logiku. 

Žiadame „o naplnenie uznesenia“, nie žiadame „na“ ... 

 

p. Jusko: Áno ...ja s tým súhlasím... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Takže vieme, o čom budeme hlasovať. Žiadne 

ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 13, nikto proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia 

bol schválený. 

 hlasovanie č. 13. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 2 

        - uzn. č. 401/XXIII/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte poprosím zostávajúci návrh... či návrhy uznesení. 

 

p. Hrapko: Posledný návrh uznesenia je od poslanca Patoprstého a Vladimíra Slobodu. 

Návrh  uznesenia: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti o zvolaní 
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verejného prerokovania investičného zámeru Brick Park na Vrútockej ulici 

s obyvateľmi, za účasti investora a zároveň prerušenie konania na stavebnom úrade, 

pokiaľ sa verejné prerokovanie neuskutoční a pokiaľ sa relevantné pripomienky 

dotknutej verejnosti nevyhodnotia a nezapracujú. Plus - žiada o zaradenie materiálu 

o projekte do komisie územného plánu. Termín: ihneď. Dajte prosím hlasovať. 

 

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

Neevidujem žiadne. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 16, nikto proti, 1 zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol schválený. 

 hlasovanie č. 14. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 402/XXIII/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Len sa ubezpečím - Toto bol posledný návrh uznesenia? 

Áno? Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Tým sme vyčerpali body programu aj návrhy 

uznesení, ktoré nám ostávali. Ja vám ešte tlmočím všetkým pozvanie na Ružinovskú 

zabíjačku. Vy, ktorí máte záujem prihlásiť sa do tímu, ako vám avizovala pani 

hovorkyňa Šebová, prosím prihláste sa. Iné niet čo oznámiť. Preto končím 23. 

zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem vám všetkým za váš čas, za vašu 

energiu a ešte na záver záverečná prezentácia. Nech sa páči. Ďakujem. Pekné 

popoludnie. Dovidenia o týždeň, alebo v sobotu na zabíjačke. 

 záverečná prezentácia: 18 
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