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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

       

z XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 07. februára 2017 

 

 

 

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

 

Overovatelia : Phdr. Patrik Guldan, JUDr. Martin Vojtašovič 

 

Návrhová komisia:              Bc. Radovan Bajer, Mgr. Marin Ferák , Ing. Anna Reinerová 

 

Ospravedlnení: Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta, Mgr. Igor Adamec,  

 JUDr. Daniela Šurinová 

 

Neskôr prišli:  PaedDr. Mária Barancová, Mgr. Martina Fondrková,   

 

Skôr odišli: Ing. Slavomír Drozd,  Mgr. Petra Palenčárová, 

 Ing. Peter  Turlík,   

 
 
 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

        – uznesenie č. 403/XXIV/2017 

2. Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava-

Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.)                                                                                                               

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 404/XXIV/2017 

  3.  Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. „ o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov 

o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za II. polrok 2016 

         Predkladá:  Mgr. Kozáková, predseda predstavenstva CULTUS Ružinov, a. s. 

         - uznesenie č. 405/XXIV/2017 

  4.    Informácia k uzneseniu  č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 

         Predkladá: starosta 

         - uznesenie č. 406/XXIV/2017 

  5.    Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva  na rok 2017 

Predkladá: starosta 

        – materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
  6.    Návrh  na  schválenie nájmu  nebytových  priestorov  o  výmere  158 m2   v objekte  bývalých 

detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 

821 08 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 407/XXIV/2017 
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  7.  Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 

305/XVII/2016 zo dňa 7. 7. 2016, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu na 

priľahlom pozemku – Trenčianska 7  

 Predkladá: 1. zástupca starostu 

        – uznesenie č. 408/XXIV/2017 
   8.  Návrh na poskytnutie bytovej náhrady rodine Matejovej z MŠ Bancíkovej 2 v Bratislave 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č.  409/XXIV/2017 
9.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./2017 zo dňa 

07.02.2017    o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03  Bratislava  

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 410/XXIV/2017 
10. Návrh  všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./2017 zo 

dňa 07.02.2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03  

Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- 

-Ružinov    č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 

2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 411/XXIV/2017 
  11. Návrh  na  schválenie  nájmu   z  dôvodu   osobitného  zreteľa  týkajúceho  sa  nehnuteľného  

majetku  v  správe  ZŠ  Borodáčova  2, 821 03 Bratislava  pre  OZ ESPRIT,  Majerníkova  62 

841 05 Bratislava, IČO 30851581                                            

Predkladá: Mgr. Bc. Kotyra, PhD., riaditeľ ZŠ Borodáčova 2 

  – uznesenie č. 412/XXIV/2017 
12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..... /2017 zo dňa  

07.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

        – uznesenie č. 413/XXIV/2017 
13.  Návrh  všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 zo dňa 

07.02. 2017 o kronike mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č.  414/XXIV/2017 
14. Návrh na ustanovenie kronikára mestskej časti Bratislava-Ružinov a letopiseckej komisie 

 Predkladá: starosta 

  – uznesenie č. 415/XXIV/2017 
15. Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 – orná pôda 367 m², parc. č. 271 – 

orná pôda 582 m²  kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného 

mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava–Ružinov Protokolom č. 

23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 416/XXIV/2017 
16. Návrh   na   rozšírenie   náplne   činnosti   Komisie   školstva ,    kultúry  a  športu   Miestneho  

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č. 417/XXIV/2017 
17. Informácia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti Ružinovský 

podnik  verejno – prospešných služieb,  a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05  Bratislava, 

IČO: 35 828 064 
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Predkladá: starosta 

        – uznesenie č. 418/XXIV/2017 
18. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov  

Predkladá: prednosta 

        – uznesenie č. 419/XXIV/2017 
19. Interpelácie 

20. Rôzne 

      a) Informácia o spolupráci MČ Bratislava-Ružinov so Zväzom ľadového hokeja 

 Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa 

 - uznesenie č. 420/XXIV/2017 

 b) Kontrola zmlúv o dielo týkajúca sa obstarávania ÚPZ a uplatňovanie zmluvných sankcií  

 Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

 - uznesenie č. 421/XXIV/2017 

c) Záznam z vystúpenia občanov na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: Ing. Patoprstý, poslanec 

- uznesenie č. 422/XXIV/2017 

 d) Zrušenie uznesenia č. 4/I/2014 zo dňa 27.11.2014 

 Predkladá: Ing. Sloboda, poslanec 

 - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 e) Zmluva o nájme objektu na Vietnamskej ul. medzi MČ Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a. s.   

 Predkladá: JUDr. Vojtašovič, poslanec  

  - uznesenie č. 423/XXIV/2017                

 
 
 
 
 

PREPIS 
z  XXIV. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 7. 2. 2017 

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

 

Úvod 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pekný deň všetkým, milé dámy, vážení páni. Je utorok,  

7. februára 2017, približne 14:12. Vítam vás na XXIV. zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Z hostí vítam pána dr. Tuleju, 

veliteľa Okrskovej stanice našej mestskej polície. Pekný deň, vítajte. A ešte pána 

Kvasnicu, (dobre vidím? – pán nadporučík?... neviem porátať hviezdy...pardon) 

riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava–Trnávka. Pekný deň aj 

vám. 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ: Z neúčasti na dnešnom rokovaní sú ospravedlnení: pán 

poslanec Adamec; do tejto chvíle neevidujem nikoho ďalšieho, kto by sa ohlásil. Na 

rokovanie neskôr prídu : - pani poslankyňa Barancová, pani poslankyňa Fondrková, 

pani poslankyňa Šurinová. O skorší odchod požiadali:  – pani poslankyňa Šurinová, 
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pán poslanec Turlík, pani poslankyňa Palenčárová, pán poslanec Drozd. Dobre. už 

som vás prosil úvodnú prezentáciu. Je nás 16 prítomných, takže konštatujem, toto 

miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhujem 

zvoliť kolegov – pána poslanca Vojtašoviča a pána poslanca Guldana. Sú prosím 

nejaké iné doplňujúce návrhy? Nie je, pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Pán zástupca, prosím vás, ešte na minulom mimoriadnom 

zastupiteľstve ste nekonštatovali, či pán starosta Pekár je ospravedlnený. Teraz ste to 

tiež nespravili. Nevieme, čo je s ním, tak podľa mňa mali by ste informovať, že či je 

chorý, alebo je odcestovaný, alebo je ospravedlnený, neospravedlnený, tak nevieme. 

A či vás poveril vedením. Ja myslím, že to je dôležité. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Začal som už hovoriť o tých overovateľoch, 

prosím dokončime teda toto, ale zodpovieme. Takže 2 návrhy - pán poslanec 

Vojtašovič, pán poslanec Guldan. Žiadne ďalšie návrhy, preto prosím pripravme sa 

na hlasovanie, schvaľujeme overovateľov zápisnice. Prosím hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 18, nikto proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že kolegov, pána poslanca 

Vojtašoviča, pána poslanca Guldana sme zvolili za overovateľov zápisnice. 

 hlasovanie č. 1. 

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

        - uzn. č. 403/XXIV/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte dopoviem teda ten dotaz, keď už bol otvorený. Pán 

starosta momentálne končí čerpanie dlhodobo plánovanej dovolenky, ale tak mi 

vysvetlil aj pán kontrolór teraz, že vlastne starostu nie je potrebné ospravedlňovať. 

Ten štatút bol proti poslancom trošku iný. Dobre, dúfam, že som uspokojil dotaz. 

No, máme tu teraz menší problém s návrhovou komisiou. Evidujem iba 1 návrh za 

členov návrhovej komisie. Z tých, ktorí ste prítomní, je to pán poslanec Ferák. Aby 

sme mohli pokračovať, dámy a páni, potrebujeme ešte dvoch z vás, niekoho, kto 

vydrží do konca. Nevieme, kedy to bude. Poprosím klub. Pán poslanec Bajer, hlásiš 

sa? Do návrhovej? Takže ešte pán poslanec Bajer, ďakujem. A ešte jedného. Môžete 

sa aj rukou prihlásiť, aby sme sa pohli ďalej. Pani poslankyňa Reinerová, veľmi 

pekne ďakujem. Takže ja to zopakujem. Nie, žiadne ďalšie návrhy, takže do 

návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Feráka, pána poslanca Bajera,  

pani poslankyňu Reinerovú. Neevidujem žiadne ďalšie doplňujúce návrhy, preto sa 

prosím pripravme na hlasovanie. Už môžeme, prosím hlasujme. No už v tejto chvíli 

je zjavná väčšina. 

 

Hlasovanie: Za 18, nikto proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že pani poslankyňu 

Reinerovú a poslancov, pána Feráka, pána Bajera sme zvolili do návrhovej komisie. 

 hlasovanie č. 2. 

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

        - uzn. č. 403/XXIV/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne za ochotu, poprosím menovaných 

kolegyňu, kolegov, odoberte sa k vášmu stolčeku a potom nám oznámte meno 

predsedu, či predsedníčky komisie. Až zaujmete miesta a vložíte hlasovacie karty, 

tak ešte jednu voľbu oznámim. Myslím, že môžem začať, kým sa presuniete. Dámy 

a páni, v programe je v máme aj dnes jednu voľbu, alebo teda jedno ustanovenie. Je 

to bod číslo 12 Návrh na ustanovenie kronikára mestskej časti a letopiseckej 
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komisie. Ako som avizoval predsedom klubov, v tomto bode, alebo pri tomto 

materiáli budeme voliť 1 poslanca, či poslankyňu za člena letopiseckej komisie. 

Tým, že máme 2 nominácie, bude najviac korektne pristúpiť k hlasovaniu tajnou 

voľbou. Preto avizujem, že potrebujeme si vytvoriť aj v prípade, že sa niekto vzdá, 

tak nie, ale zatiaľ... Dobre, tak viete čo? Aby sme to, poprosím pani od techniky 

mikrofón pánovi poslancovi Guldanovi. Práve oznámil vzdanie sa tej nominácie. 

Patrik, už ti svieti mikrofón, keby si to povedal kvôli záznamu, prosím ťa aj na 

mikrofón. 

 

p. Guldan: Ja nebudem súťažiť s pani Reinerovu, nech sa páči. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, tým pádom odpadá potreba volebnej komisie na 

tajnú voľbu. Ušetríme si veľa práce, ďakujem za všetkých všetkým. V tejto chvíli už 

sa hlási pán poslanec Ferák, to bude k návrhovej komisii. Nech sa vám páči. 

 

p. Ferák: Áno, ďakujem pekne za slovo. Len by som rád oznámil, že návrhová komisia sa 

uzniesla jednomyseľne na tom, že pani predsedníčkou dnešnej návrhovej komisie 

bude pani Reinerová. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, ďakujem veľmi pekne, evidujeme. Dámy a páni, 

obdržali ste návrh programu dnešného zasadnutia. Oznamujem, že z dnešného 

rokovania sťahujem materiál, bod číslo 14 Návrh na pomenovanie ulice v mestskej 

časti BA Ružinov v objekte Dunajské predmestie, polyfunkčný súbor, a tak isto by 

som vás rád informoval, že na stoloch už v tejto chvíli máte materiál požadovaný na 

poslednom zastupiteľstve - Informácia k uznesením číslo 400/XXIII/2017 zo dňa 31. 

januára 2017. Je to informatívny materiál, toto čo sme doplnili, všakže. Áno je to 

medzi informatívnymi materiálmi. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy na zmenu 

programu? Prvý prihlásený pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p.  Jusko: Dobrý deň pán predsedajúci, vážené dámy, páni. Chcem vám dať do pozornosti 

informatívny materiál, ktorý bol priložený - Informácia o dodržiavaní zákona o 

verejnom obstarávaní organizácie. Chcem upozorniť, že tam je materiál, 1 z 

materiálov v tomto balíku, je materiál Cultus, a. s., kde konštatuje Cultus, že neboli 

porušené, nebolo porušené verejné obstarávanie, teda zákon o verejnom obstarávaní. 

Jedná sa o 2. polrok roku 2016, kedy náš kontrolór konštatoval, že boli porušené, že 

bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne 14 kontrolných zistení. Preto 

navrhujem, aby bol zaradený tento bod ako číslo 3 a aby sme sa o ňom bavili, zvlášť 

teda o Cultuse, lebo dávať to ako balík k iným, nemám osobne pripomienky. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže návrh, nový bod číslo 3, to, ktoré bolo uvedené. 

Poprosím písomne návrhovej komisii. Prihlásený, áno pán poslanec Hrapko, nech sa 

páči. Nesvieti mikrofón pánovi poslancovi Hrapkovi, už tam ide kolega. Tak 

ospravedlňte drobný trik, technický zádrhel, kolegovia buď vymenia mikrofón, alebo 

nejaký kontakt odstránia, vadný. Tak žiaľ, poprosíme kolegu, aby dnes strávil 

zastupiteľstvo na inom mieste asi kvôli nejakému vadnému kontaktu. Vďaka za 

pochopenie. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem ako bod 4, za Cultus, prerokovanie 

Informácie k uzneseniu číslo 423/2017 zo dňa 31.1.2017. Je to ten informatívny 
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materiál, ktorí ste dostali, resp. majú všetci na stoloch. Navrhujem ho prerokovať 

ako riadny bod rokovania. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže to je 2. návrh na zmenu programu. Takisto 

poprosím písomne návrhovej, aby nám to potom mohli aspoň improvizovane. Dobre, 

žiadne ďalšie návrhy na zmenu programu. Potom, keď sa pani predsedníčka 

návrhovej komisie vráti na miesto, tak môžeme prejsť k sumarizácii tých 

doplňujúcich návrhov. V tejto chvíli už poprosím návrhovú komisiu ešte raz nás 

oboznámiť s tými návrhmi na doplnenie programu. Budeme hlasovať o každom a 

potom o programe ako celku. 

 

p. Reinerová: Prvý bol návrh pána poslanca Juska. Týkal sa doplnenia bodu číslo 3, 

program dopĺňa o informáciu Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 

organizácie. Ďalší bod... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Najprv jedno, potom si zahlasujeme a potom prídeme k 

tomu návrhu pána kolegu Hrapka. Takže poprosím teraz hlasovať o zmene 

programu, ten bod navrhnutý pánom poslancom Juskom. Materiál k tomu vlastne 

máme, lebo to bolo v informatívnych. Pripravme sa na hlasovanie, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, dvaja proti, 1 sa zdržal, dvaja nehlasovali. Tak, že tento návrh bol 

schválený. 

 hlasovanie č. 3. 

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

        - návrh bol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Teraz poprosím ten 2. návrh na zmenu programu. 

 

p. Reinerová, návrhová komisia: Ďalší návrh predložil pán poslanec Hrapko, ktorý 

navrhuje doplniť ako bod číslo 4 Prerokovanie informácie číslo 400/XXIII/2017 a zo 

dňa 31. januára 2017. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, neevidujem žiadne pripomienky k 

prednesenému návrhu, tak sa prosím pripravme na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Ďakujem, Za 17, dvaja proti, 1 sa zdržal, nikto nebol hlasujúci. Aj táto zmena 

programu bola schválená. 

 hlasovanie č. 4. 

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

        - návrh bol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: To boli jediné 2 návrhy, tak teraz budeme hlasovať o 

programe ako celku, prosím pripravme sa. Prosím hlasujme o návrhu programu. 

 

Hlasovanie: Za 19, nikto proti, 1 sa zdržal. Konštatujem, že návrh programu tohto 

zastupiteľstva bol schválený. Ďakujem vám. 

 hlasovanie č. 5. 

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

        - uzn. č. 403/XXIV/2017 
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Bod č. 2 

Návrh Dohody o urovnaní (Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - 

Ružinov, Ružinovský športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.) 

   

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 2 Návrh Dohody o urovnaní 

(Slovenský zväz ľadového hokeja, mestská časť Bratislava - Ružinov, Ružinovský 

športový klub, p.o., HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a.s.). Poprosím pána riaditeľa 

Lenára o uvedenie materiálu. Nech sa páči.  Ešte technickú, kým príde pán riaditeľ, 

poprosím kolegyne z organizačného, keby ste mi tam vedeli urobiť aktualizovanú 

verziu programu. Ďakujem. Dobrý deň pán riaditeľ, nech sa vám páči, máte slovo. 

 

p. Lenár, riaditeľ RŠK: Vážené dámy, vážení páni, predkladám návrh dohody o urovnaní 

medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja, mestskou časťou Bratislava-Ružinov, 

Ružinovským športovým klubom. Tento materiál bol prerokovaný v porade starostu 

dňa 10. januára, v miestnej rade 17. januára, vo finančnej komisii 18. januára, v 

školskej komisii 23. januára, v legislatívnej komisii 24. januára. Vo všetkých 

zhromaždeniach, kde bol tento materiál prerokovaný, závery z toho boli odporúčanie 

na dnešné zastupiteľstvo materiál schváliť. Tak, ako uvádzame v dôvodovej správe, 

tento materiál vznikol po sérii rokovaní medzi zainteresovanými stranami pri riešení 

situácie, ktorá vznikla na základe plnenia dvoch zmlúv tak, ako sú uvádzané v 

dôvodovej správe a výsledkom tejto série rokovaní medzi jednotlivými stranami bol 

návrh dohody o urovnaní, ktorú Vám na dnešné zastupiteľstvo predkladáme. 

 

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

sa páči. Prvý pán poslanec Jusko, prosím. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán Pener. Tieto veci sa nám tu opakujú dosť často, Ružinovský 

športový klub. Mám z toho zlý pocit. Môj pocit je potvrdený mojimi skúsenosťami 

že ide o lobovanie zo strany HK Ružinov smerom na SZĽ, Slovenský zväz ľadového 

hokeja, ten lobuje smerom na nás. Také niečo som ešte nevidel, takto otvorené. Ja sa 

budem pýtať aj členov Slovenského zväzu ľadového hokeja, či priamy lobing na 

akciovú spoločnosť HK Ružinov, opakujem, obchodnú spoločnosť, je v ich záujme? 

Mám k tomu veľmi veľa pripomienok. 1. Tu návrh predkladateľa nie celkom 

pravdivý, pretože zmluva, ktorú som, nie je to len moja podmienka, ale ďalších 3 

právnikov, táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do roku 2017. Tú zmluvu, ktorú 

vy citujete ako pôvodnú zmluvu uzavretú z roku 2016, bola ukončená k 31.12.2016. 

Čiže tá nás už nezaväzuje k ničomu. Na 2. strane, to je zaujímavé, ste to tam 

prepašovali dobrým spôsobom, málokto si to asi všimne, že hovoríte, že obidve 

strany v novej zmluve, citujem „bod číslo 5.3 čl. 5 Zmluva o poskytnutí dotácií - si 

deklarujú, že sú uzrozumené s tým, že zmluva o poskytnutí dotácií je uzatvorená do 

30.12. t.j. do 31.12.2017. Z toho to je jasné, čo som hovoril na začiatku, že to ten 

termín 2016 je úplne jasný, 31.12. a my, ako miestny úrad, uznávame, že to je až do 

konca tohto roku, čo je pre nás nevýhodné. A prečo je to pre nás nevýhodné? 

Zaväzujeme sa, ja si zoberiem, ak dovolíte 2 za sebou, zaväzujeme sa k čomu? 100 

hodín ročne štátnej reprezentácii, čl. 4 odsek d). Koľko 100 hodín je komerčného 

nájmu, to viete vy, pán riaditeľ. To by som rád, keby ste mi povedali, koľko je 100 

hodín nájmu, čo s týmto vôbec nesúvisí, to je nad rámec. Nevidel som túto zmluvu 

ani zverejnenú na stránke Slovenského zväzu ľadového hokeja, alebo dokonca ani na 
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našej. O čo ide? To je nejaká tajná zmluva? Alebo, ak dovolíte, ja si vyčerpám 2. 

príspevok. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči. 

 

p.  Jusko: Nová zmluva je, nás zaväzuje až do roku 2022 a táto zmluva sa volá zmluva 

o vysporiadaní. Ako sa mi máme vysporiadať so zmluvou, ktorá už nie je platná? 

Však to je smiešne, už ten názov sám o sebe je smiešny. Ja by som to nazval Zmluva 

o spolupráci medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov, tak by som to bral. Predmet zmluvy je poskytnutie dotácií za 

účelom revitalizácie výstavby nenáročného zimného štadióna. Ten predmet bol 

zmluvy na výstavbu toho malého štadióna. Kde hrá HK Ružinov zápasy? V starej 

budove, vo veľkom štadióne. Čiže ja sa pýtam, o čom sa bavíme? Bavíme sa o novej 

budove alebo HK Ružinov hrá v starej budove? Tuto je, toto je lobing číslo 1, čl. 4 

bod 4.3, mestská časť Ružinova sa zaväzuje poskytnúť slovenskému ľadovému 

hokeju, respektíve osobe určenej Slovenským zväzom ľadového hokeja, HK 

Ružinov 99 zdarma tú ľadovú plochu. To som v žiadnej zmluve nevidel, ani 

v predchádzajúcej. Tam sa hovorilo, že poskytne časť a tuto sa presne, jasne 

definuje, a to je lobistický, to je lobistická zmluva. HK Ružinov 99, ako keby iná 

mládež neexistovala. Obmedzujeme tým nás a iných, ktorí by chceli prísť. To je 

vyložene zmluva šitá na HK Ružinov. Nevidím tu ani stanovisko právneho odboru k 

tejto zmluve. To je pre mňa prekvapenie. Všetci sa vyjadrili, len právny odbor sa k 

tomu nevyjadril, čiže prosím vás, ja, teda môj záver je ten to, že táto zmluva nás 

nezaväzuje k ničomu, tá pôvodná. Mala by byť uzavretá nová zmluva o spolupráci 

tak, ako je s hlavným mestom Bratislava, Rámcová zmluva o spolupráci s hlavným 

mestom Bratislava, kde sa definuje, že bude poskytnutý, tie voľného hodiny 

Slovenského zväzu ľadového hokeja a nie HK Ružinov. Veď my to poskytujeme 

Slovenskému zväzu ľadového hokeja, čiže ja tu mám aj návrh uznesenia, žiada 

prednostu miestneho úradu Bratislava-Ružinov predložiť miestnemu, pardón, to nie 

je ono, čítam niečo nesprávne, beriem späť. Odporúča starostovi mestskej časti 

Bratislava-Ružinov začať rokovanie o zmluve o spolupráci medzi Slovenským 

zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou. Termín ihneď. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli nikto ďalší nie je prihlásený do 

diskusie. Pán riaditeľ, chcete reagovať? 

 

p. Lenár, riaditeľ RŠK: Ja iba jednu poznámku, že tento materiál bol zverejnený na 

nástenke miestnej časti a tak isto aj na webovej stránke RŠK, takže, a bol zverejnený 

v zmysle ustanovenia zákonu tak, ako mal by, takže materiál je zverejnený riadne. 

Iba toľko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, hlási sa o slovo aj zástupca, či zástupkyňa 

zväzu ľadového hokeja? O vašom vystúpení ale musím dať hlasovať o a potom dáme 

slovo ďalším prihláseným v diskusii. Dobre, pripravte nám prosím kolegovia 

hlasovací nástroj. No veď, ale to si musíme schváliť podľa rokovacieho poriadku. 

Tak je tu záujem o vystúpenie, už som oznámil, že dám hlasovať, tak prosím 

hlasujme o vystúpení zástupcov zväzu ľadového hokeja. Už v tejto chvíli zjavná 

väčšina, nech sa vám páči, môžete túto dopredu k mikrofónu. 

 hlasovanie č. 6. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - návrh bol prijatý 
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Budete mať 3 minúty tak, ako všetci. Ešte neplynú 3 minúty, môžete pokojne prísť. 

 

zástupkyňa SZĽH: Dobrý deň. Tak ja by som chcela povedať, že v 1. rade pôvodná zmluva 

medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou Bratislava-Ružinov, 

ktorá bola uzavretá v roku 2006, tak ona je platná a účinná do konca roku 2017. Na 

základe tejto zmluvy Slovenský zväz ľadového hokeja poskytol dotáciu vo výške 

6.000.000 Sk Ružinovu na to, aby sa urobila oprava zimného štadióna. Rovnako sa 

mestská časť zaviazala, že garantuje Slovenskému zväzu ľadového hokeja, že 

poskytne istý počet hodín pre mládež, pre účely ľadového hokeja. Tak isto v roku 

2016 bola uzatvorená zmluva, a to medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a 

Ružinovským športovým klubom, ktorá zaplatí až do 31.12.2021. V obidvoch týchto 

zmluvách je záväzok poskytnúť Slovenskému zväzu ľadového hokeja istý počet 

hodín ľadovej plochy pre mládež. Dohoda o urovnaní vychádza z toho, že existoval 

tu spor, či Slovenský zväz ľadového hokeja, keďže tie hodiny nedostal Slovenský 

zväz ľadového hokeja, ani nikto iný, či Slovenský zväz ľadového hokeja si bude 

nárokovať navrátenie dotácií, to je tých 6.000.000 Sk, a samozrejme možno aj 

náhradu škody, keďže od roku 2006 sa neplnilo. Preto sa uzavrela dohoda o urovnaní 

s tým, že bol záväzky sa nanovo definovali a doplnili sa tak, aby to, čo sa neplnilo, 

aby sa splnilo, a aby nedošlo k žiadnym peňažným sankciám a k žiadnym sporom. Či 

že dohoda o urovnaní urovnáva sporné existujúce práva a povinností, ktoré sú a stále 

existujú na základe obidvoch zmlúv, ktoré ste spomínali. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Prepáčte, ja som v úvode zabudol 

meno, pani Fajtová vystúpila. Tak teraz faktické, prvá pani poslankyňa Tomáškova, 

nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Ďakujem, pani právnička to povedala dosť presne, ale aj na miestnej rade 

sme namietli to a to, čomu sa chceme aj vyhnúť. Ja sa nestotožňujem úplne s tým, že 

mestská časť za celé roky neplnila záväzok z predchádzajúcej zmluvy z roku 2006, 

ale to je tá spodná otázka, na ktorej sa nevieme dohodnúť a mohli by sme sa súdiť, 

míňať peniaze po súdoch a čakali by sme možno roky, až keď príde ustanovenie, ale 

stále si myslím, že za to zo strany zväzu ľadového hokeja povedať, že sme 

vonkoncom neplnili podmienky, nikomu sme nedávali hodiny zadarmo, je klamlivé 

označenie a problém spočíva v tom, že sa chceme nejakým spôsobom dohodnúť, aby 

sme jednoducho konštruktívne a pragmaticky pokračovali v spolupráci. Ale dávala 

by som si veľký pozor aj na vyjadrenia toho obvinenia typu, že tu mestská časť 

nikomu nedávala hodiny zadarmo, čo je v tomto prípade lož a predmetom sporu nie 

je podľa mňa teraz, aby sme sa súdili, ale aby sme sa dohodli ako postupovať, ale 

dávala by som si trošku pozor, ja som vám to povedala, pani právnička, aj na tej 

miestnej rade, že to je predmet potom dokazovania si a to je zdĺhavé a dlhodobé 

a tomu predsa sa nechceme venovať. Ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ďalší faktickou pán poslanec Jusko, nech sa 

páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. To je tvrdenie proti tvrdeniu. To, čo vy tvrdíte, že je 

platná, prečo nedal právny odbor, náš, miestneho úradu, či je platná, alebo nie je 

platná? To je vaše tvrdenie, ako protistrany. To po 1. Po 2., spolupráca samozrejme 

dokázateľná je, však bola zmluva s HK Ružinov, ktorú sme my vypovedali, 

respektíve stratila platnosť, kde sme namietali tomu, že majú všetko zadarmo. 
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Svedectva existujú, aj ja dokonca môžem svedčiť, lebo som bol na jednom jednaní o 

HK Ružinov, čiže to, čo hovoríte vy, je irelevantné, to je vaša metóda Slovenského 

zväzu ľadového hokeja, ktorú si teraz presadzujete. A po 2., chcem vedieť kto 

podpísal zmluvu za Ružinovský športový klub 31.12.2021, a na základe akého 

mandátu? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Zaznievajú tu nejaké dotazy, pán riaditeľ poprosím vás, 

evidujte ich, necháme všetkých kolegov vysloviť, čo majú na srdci a potom, ako 

predkladateľ, môžete zhrnúť. Ďakujem, pardon, ďalší prihlásený faktickou, pán 

poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem, ja chápem, že sa vyjadruje pani právnička tak, ako sa vyjadruje, lebo 

po tej právnej stránke naozaj možno Ružinov nedával tie ľadové plochy cez 

Slovenský zväz ľadového hokeja a potom mládežníckym subjektom robil to na 

priamo. HK Ružinov odjakživa mal podporu mestskej časti Ružinov, dostával 

zadarmo, v podstate ľady, vyčíslené, vieme, že Mestská časť Ružinov na 2 roky 

privítala aj Slovan Bratislava, veľké mužstvo, že tu hral Slovan počas rekonštrukcie 

zimného štadiónu, čiže á podpora hokeja z mestskej časti tu vždy bola, aj 

mládežníckeho, aj veľkého, keď veľká Bratislava mala počas výpadku problém 

umiestniť veľký hokejový klub Slovan, tak Mestská časť prišla, pomohla, čiže ja by 

som iba toľko povedal, poďme sa dohodnúť, tieto právne veci, ktoré sú z hľadiska 

právneho, urovnajme tak, aby mládež mohla športovať naďalej v Ružinove. 

Ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, teraz riadne, 1. pán poslanec Turlík, nech sa ti 

páči. 

 

p. Turlík: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať pána riaditeľa na, nakoľko nie som 

členom ani miestnej rady, ani komisie finančnej, bola tam otázka zmeny alebo 

požiadavka niektorých poslancov, zmeny špecifikácie v tých bodoch 431 a 432, čo aj 

pani Tomášková už hovorila. Vidím, že v návrhu dohody dodatok číslo 1 vypadol, 

čiže ten už nie je, a že čo tie body 431, pôvodné, obsahovali? Dneska vidím, že 

obsahujú tých 30 hodín a 35 hodín, čo bolo to pôvodné, a že či tento nárok, o ktorom 

teraz rokujeme, je už ten pozmenený, s ktorým súhlasila miestna rada? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. no evidujte. Nevieme, ešte aké otázky zaznejú 

evidujte to prosím pán riaditeľ. Pero a papier máme, ak treba a potom ku koncu, v 

záverečnom slove, vám dám možnosť reagovať. Dobre, ďalší pán poslanec Guldan, 

nech sa ti páči, Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Nedá mi a musím pripomenúť najmä 

pánovi poslancovi Juskovi, ktorý tu v minulom volebnom období nebol. Na tomto 

mieste vystúpil pred časom pán Filc, autorita v športe, teda  v hokeji. My sme mu 

vtedy vyslovili veľkú podporu a on prezentoval, že bude podporovať pánov Tarabu, 

pána Pokoviča, v ich snažení, aby dostali, sa dostali na úroveň, hoci tá právna forma 

akciovej spoločnosti možno každému nevonia, pretože sa od nej odvíja to, že my 

uprednostňujeme túto akciovú spoločnosť, ale ja si myslím, že by sme mali vidieť 

skôr tie osobnosti, ktoré za tým stoja a ich výkony a ich aktivity vo výchove toho 

hokejového dorastu ružinovského treba podporovať. Ja nie celkom dobre chápem o 

čo tu ide. To, že dávame veľmi málo hodín oproti iným mestám, aj na Slovensku, 

nehovorím ani o Čechách a iných európskych krajinách. Došlo k akejsi úprave v tých 
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odsekoch 431 a 432, kde sa to presne precizuje, o aký počet hodín týždenne ide, 

malo byť minimálne o 100 % viac, ale je to tak, ako to je. Ale mňa znepokojuje to, 

že sa ten spôsob urovnania, a môžeme si o tom myslieť čokoľvek, my sme 

nedodržali podmienky zmluvy, ktoré nám zväz ľadového hokeja dal a my sme ich 

neplnili. Táto zmluva, pán poslanec Jusko, je o tom urovnaní, aby sa tie veci dali do 

poriadku. V tom urovnaní sa nanovo formulujú podmienky, ako sa teda ten obsah tej 

pôvodnej dohody naplní, aby sme nemuseli vracať 6.000.000 Sk zväzu ľadového 

hokeja. Ja chcem podporiť, hoci nie som úplne uzrozumený s tým rozsahom hodín, 

malo by to byť podstatne viac, nech to je predmetom budúcich ďalších rokovaní. 

Toto treba, tento materiál, podporiť ako prvý krok k tomu, aby sa aj tie vzťahy so 

zväzom ľadového hokeja dali do poriadku. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, pribudli nám tu 2 faktické, prvá pán poslanec 

Alscher, nech sa ti páči. 

 

p. Alscher: Ďakujem za slovo. Nedá mi nezareagovať na kolegu, lebo úplne som 

nepochopil tomu vášmu vystúpeniu teraz, lebo sám ste v ňom skonštatovali,m asi v 

2. vete, že neviete presne o čo ide, ale na 2. strane prezentujete určitý právny názor, 

v ktorom tvrdíte, že my ako mestská časť, sme nedodržali ten záväzok, voči ktorému 

sme sa zaviazali. Tak buď neviete, o čom hovoríte, alebo zastupujete tú opačnú 

stranu, alebo teda nechápem tomu vášmu momentálnemu postoju, pretože to, čo 

namietal kolega Jusko bolo to, aby mestská časť v tejto zmluve neťahala za kratší 

koniec, a podľa mňa ste zasa neprečítali celý ten úmysel a zmysel toho, čo chcel 

týmto namietať, a ešte, ak dovolíte, zareagujem na tú úžasnú vetu, ktorú ste povedali, 

že za touto iniciatívou stoja osobnosti, ako pán Filc. Ako nehnevajte sa na mňa, my 

tu riešime nejakú právnu otázku daného problému a pre vás je markantné v tomto 

probléme to, že či je za tým tá, alebo oná osobnosť? Myslím si, že takéto vyjadrenia, 

alebo takéto postoje by naozaj, ako na takejto pôde nemali padať, takže pán poslanec 

opatrne s takýmito vyjadreniami. Ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, a ešte 1 faktická, asi na kolegu Guldana. Pán 

poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem, ja si pána poslanca Guldana vážim, ale mám svoj názor na túto vec, 

zvlášť nik nespochybňuje osobnosť pána Filca, veď o tom sa nebavíme, tu není 

zmyslom tejto zmluvy. Nikto nespochybňuje, že pán Filc je v štruktúre HK Ružinov, 

a.s., jej členom, tej štruktúry štatutárnych alebo ich riadiacich orgánov. Nikto 

nespochybňuje, že chceme pomáhať mládeži a nielen HK Ružinov, čiže táto zmluva 

je len na HK Ružinov a nie na mládež. Nikto nespochybňuje, čo bolo v minulosti, ale 

brať si také bremeno, ja by som sa pána Guldana spýtal, boli ste na ružinovskom 

štadióne, keď sú tam zápasy mládeže? Ja som sa tam bol pozrieť. Videl som trénovať 

HK Ružinov. To je mládež a to je potvrdenie toho, že zmluvu sme dodržiavali. 

Minimálne raz som to videl. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ďalej prihlásený pán poslanec Hrapko, nech sa 

ti páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Trošku som z toho jeleň, sa priznám. Ak môžem poprosiť 

o objasnenie, lebo ak som to dobre pochopil, tak my sme vlastne celé tie roky 

napriamo sme s HK Ružinov, sme my, sme im dávali za zvýhodnených podmienok 

voľné hodiny na trénovanie detí, a ak som to dobre pochopil, a to potrebujem 
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potvrdiť, tak vlastne problém je v tom, že sme to nerobili cez hokejový zväz, robili  

sme to na priamo a preto to hokejový zväz neuznáva, alebo je tam problém v tom, že 

sme dávali málo hodín, alebo problém v tom, že to nevieme zdokladovať? Lebo ak 

by sa jednalo predsa o HK Ružinov, tak my to zdokladovať vieme, pretože vlastne 

boli tie zmluvné dohody, kde bolo presne špecifikované, koľko hodín, čiže ja nemám 

problém, ja som celkom rád, že so Slovenským hokejovým zväzom komunikujeme 

a že chceme spolupracovať, len potrebujem to vysvetliť, lebo toto mi nie je celkom 

zrejmé, že ako to vlastne bolo. Či je problém v tom, že sme to nemali napriamo cez 

hokejový zväz a mali sme to na priamo cez HK Ružinov, alebo je problém v tom, že 

sme dávali menej hodín? Poprosím toto vysvetliť, lebo naozaj to nechápem. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, hlási sa o slovo ešte pán doktor Šmátrala zo 

Slovenského zväzu ľadového hokeja. Navrhujem, dám slovom ešte vám dvom, ktorí 

ste prihlásení a potom dám hlasovať o  vystúpení pána doktora Šmátralu, takže teraz 

v poradí pán poslanec Drozd. Nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Kolega, pán Hrapko  ma v podstate v tejto otázke predbehol. Všetci 

vieme, že podpora HK Ružinov z mestskej časti tu bola, aspoň za môjho 

starostovania dostávali ľady v podstate bezplatne, dostávali z mestskej časti aj 

dotáciu vtedy vo forme 1.000.000 Sk, na čo som ja striktne dbal, aby sme tú dotáciu 

mali vydokladovanú, keby prišli kontrolné orgány, aby sme vedeli zdokladovať aj 

dotáciu, aj tieto v podstate ľady a vidím, že naozaj je v tom problém, že sme asi nešli 

cez Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý by potom uzatváral tie zmluvy, ale išli 

sme na priamo s naším ružinovským klubom HK Ružinov, ale viem, že tam boli 

poskytnuté aj iným subjektom, aj napríklad Svišťom, tiež hokejový klub, čiže nebolo 

to iba o HK Ružinov. Neviem potom, v podstate po roku 2010, ako to fungovalo, ale 

podľa zimného štadiónu sa asi nefungovalo dobre, lebo po 2010 sa na štadióne skoro 

nič nepohlo. Keď sa dnes pozriete, ako vyzerá okolie zimného štadiónu, samozrejme 

v tej zime to parkovisko, ja viem, že nemáme vlastnícke práva, ale aj Slovan, keď 

prišiel a rozširovali sme to parkovisko, tak sme tam dali aspoň drť, na ktorú netreba 

stavebné povolenie a trošku sme to uviedli do nejakého stavu normálnosti. Dnes to 

tam vyzerá katastrofálne a keď toto doriešime, samozrejme ja uvítam aj od pána 

riaditeľa Lenára, aby prišiel a poskytol nám nejakú víziu, čo ďalej s nedostavaným 

hotelom, lebo je to 6 rokov, kedy je postavený, uzatvorený, zakonzervovaný a je to 

veľká škoda, aby tam zostal len tak, čiže poďme to riešiť, tieto právne otázky, ale v 

ďalšom kroku poďme sa naozaj baviť o tom, čo s hokejom v Ružinove, ako ďalej. 

Ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, Patrik, tú faktickú jak som avizoval, dáme 

slovo tým, čo boli prihlásení, potom pán Šmátrala, potom budeš pokračovať. Takže 

teraz pani poslankyňa Štasselová, máte slovo, prosím. Ja som avizoval, že dáme 

slovo ešte pánovi Drozdovi, pani Štasselovej, potom Šmátrala. Viem, takto by sme 

sa tu potom zasekli v nekonečnej diskusii. Dostaneš ešte priestor Patrik, ale už sa to 

tu naozaj začne rozpadávať. Pani poslankyňa Štasselová, máte slovo a potom dám 

hlasovať o pánovi Šmátralovi. 

 

p. Štasselová: Ďakujem, aj keď sa domnievam, že pán poslanec Guldan mal technickú 

poznámku k predchádzajúcemu rečníkovi, takže napriek tomu teda mám mikrofón, 

tak budem pokračovať. Od začiatku, čo sme tu, tie 2 roky, tak sa vlastne stále točíme 

okolo Ružinovského športového klubu, nejakým spôsobom narážame aj, narazili sme 
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aj na túto zmluvu so Slovenským zväzom ľadového hokeja, tá situácia alebo celý ten 

problém je tak komplikovaný a zamotaný, že domnievam sa, že výsledná dohoda, 

ktorú máme na stole, ktorá vlastne nejde konfrontačným spôsobom, ale je to dohoda 

o urovnaní a pravdepodobne každý z tých partnerov musel v niečom ustúpiť. 

Myslím, že to je dobrá štartovacia čiara, súčasne sa prihováram alebo teda 

podčiarkujem to, čo povedal pán Drozd, že okolie štadióna, a nielen okolia, ja som sa 

tam bola pozrieť, ale aj hygienické zariadenia, šatne sú v katastrofálnom stave, nie je 

nevysporiadané pozemky alebo neriešené pozemky pod hotelom a reštauráciou, 

neskolaudovaný hotel, reštaurácia, detto parkovisko, myslím si, že toto je x x 

problémov, ktoré by sme naozaj chceli vidieť a počuť, čo sa s tým bude robiť alebo 

ako sa bude, či už mestská časť angažovať alebo samotný športový klub, a okrem 

toho by som chcela povedať a zdôrazniť, že naozaj táto zmluva je o tom, aby 

pokračoval rastúci záujem detí, ktoré chodia na, teda počas týchto hodín, ktoré sú 

vymedzené vo zvýhodnenom režime od minulého roku, alebo od predminulého roku 

ich zo 120 narástlo na 240 detí. Ružinov má najväčšie zastúpenie hráčov na 

majstrovstvách sveta, čiže to sú tiež nemalé hodnoty. Ja si myslím, že mestská časť 

je tá, ktorá vlastne by mala dbať o dobrú správu majetku, ktorý je jej zverený 

a o dobré služby pre jeho obyvateľov a jedna z tých služieb je, aby deti mali kde 

trénovať za normálnych prijateľných podmienok. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, takže ako som avizoval ešte pred tými dvomi 

príspevkami, dám teraz hlasovať o vystúpení pána doktora Šmátralu, predsedu 

dozornej rady Slovenského zväzu ľadového hokeja. Prosím hlasujme. Kým budete 

hlasovať, dopredu avizujem, že po tých dvoch faktických prihlásených dám slovo 

ďalšiemu v poradí, pánovi prednostovi. 

 

Hlasovanie: Áno, väčšina za, 17, nech sa páči pán doktor, tiež máte 3 minúty, ako všetci 

vystupujúci. 

 hlasovanie č. 7. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 3 

        - návrh bol prijatý 

 

p. Šmátrala, SZĽH: Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, ja by som chcel ujasniť jednu 

veľmi podstatnú záležitosť, a to je to, že my tu máme 3 zmluvy. 2 zmluvy sú medzi 

Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou Ružinov a Športovým 

ružinovským klubom a 1 zmluva je medzi mestskou časťou, čo bola a Hokejovým 

klubom Ružinov, a to sú 2 rozdielne, jak to zoberieme, 2 rozdielne zmluvy a tam sa 

vlastne mestská časť zaviazala, že bude dávať nejaké hodiny pre Mládež 

slovenskému zväzu ľadového hokeja. To, čo  je medzi ružinovským, medzi mestskou 

časťou a Hokejovým klubom Ružinov, to, čo dostávali predtým zadarmo, to sa 

nevzťahuje na tie zmluvy, ktoré sú medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

Ešte by, to nie, je to tak, proste to sú 2 rozdielne zmluvy, mestská časť Ružinov a 

Hokejový klub Ružinov mali svoju zmluvu. Tá so Slovenským zväzom ľadového 

hokeja nemá nič spoločné. Tá ale už je, jak ste povedali, tá už je zrušená. Súhlasím s 

tým, čo povedala pani poslankyňa Tomáškova, poďme budovať hokej, poďme 

spolupracovať a myslím, že k tomuto, aj k tomu obnoveniu tých šatní, jak povedal 

pán Drozd, okolia aj Slovenský zväz ľadového hokeja chce prispieť, ale k tomu vám 

povie viac pán prezident Kohút. Ďakujem. 

  

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz faktické, prvá, pán poslanec Guldan, 

nech sa ti páči. 
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p. Guldan: Ja som veľmi rád, že pani poslankyňa predo mnou hovorila a potvrdila vlastne 

to, čo chcem povedať. Táto spoločnosť nie je a. s., my máme nejaký program, ktorý 

nazývame plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. My by sme sa mali skôr 

pohybovať v ideových rovinách a posudzovať to, čo chceme podporiť. Ja tieto veci, 

keď sa vyčíta, že teda nepozorný človek sleduje tieto zmluvy, ja som ich už pozeral 

na zasadnutí, pred zasadnutím miestnej rady, my sa máme vyjadrovať k podstate 

týchto zmlúv, nemusíme riešiť má dať – dal, jednotlivé detaily. My máme hovoriť o 

filozofii toho, či ideme alebo nechceme podporovať hokej a konkrétne, teda týchto 

pánov, ktorí tam robia s mládežou, hokej,  pána Pokoviča a pána Tarabu. Pre mňa je 

to relevantné a za to sa podpíšem a budem  to podporovať. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, ďalší prihlásení faktickou, pán poslanec Jusko, 

nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci, budem reagovať na predrečníka. Zmluva o 

usporiadaní nie je vyjadrením budúcnosti, je vyjadrením skôr minulosti, ktorá 

prebehla a ktorá nebola sporná. 1. pretože nebol vznesený žiaden zo strany 

Slovenského zväzu ľadového hokeja, sa pýtam, predložte nám písomne, že ste nás 

upozornili, že sme porušili zmluvu. Toto je právo. Ak to nepredložíte, tak to sú 

slovné veci, to neberieme, to žiaden súd vám nezoberie. 2. HK Ružinov je členom 

Slovenského zväzu ľadového hokeja, tak si urobte poriadok, kto je členom, ak to nie 

je. Ďalej, páni, boli ste na štadióne, našom? Príprava reprezentácie, ženy, PZ, hokej, 

hrajú tam tiež, v novostavbe. Tí nepatria do mládeže? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, avizoval som, že teraz v tomto poradí dám 

slovo pánovi prednostovi, ale ten sa zatiaľ nieže vzdal, ale vzdal v prospech 

faktických, takže dokončíme faktické, potom pán prednosta, v poradí pán poslanec 

Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som veľmi, veľmi rád bol pozitívny, a ako naozaj by som 

rád podporil tento hokejový zväz a podobné veci, len vyvoláva to vo mne otázku, 

keď teda tvrdí hokejový zväz, že my sme nepodporovali tým, že sme dávali HK 

Ružinov, jaký je rozdiel medzi vtedajšou situáciu a terajšou? Teraz len kvôli tomu, 

že tam je HK Ružinov už menované, tak už je to v poriadku? Ako ja som došiel s 

tým, že chcem podporiť tento bod, len ako nepáči sa mi, že sa z nás robia ako keby 

neporiadnici, čo nie je celkom podľa mňa pravda. Budem rád, keď, keby táto debata 

sa viedla trošku iným smerom, poviem pravdu. Ďakujem. 

 

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

Tomášková, potom prednosta. 

 

p. Tomášková: Pán Hrapko to vystihol. My tu môžeme o tejto téme debatovať hodiny, už 

rok na ňu debatujeme, predmetom rokovania mnohých komisii a aj miestnej rady je 

naozaj vyriešenie vzťahov a prenájmu hodín HK Ružinov 99, ale naozaj, ja by som 

aj z tej 2. strany, lebo my sme tu pod takým tlakom, aj ja som bola na miestnej rade 

zo zväzu ľadového hokeja a aj touto poznámkou reagujem na vystúpenie pána 

právnika, som meno zabudla, prepáčte, ale veď tu naozaj nestojí otázka dokazovať 

si, že či sme my dali také 3 hodiny, alebo hentaké hodiny, to sa tu môžeme sporiť a 

bola by som veľmi rada, keby aj z 2. strany a to zo strany ľadového hokeja prišlo 

naozaj objektívne uznanie, že my sme tu roky dávali tie hodiny zdarma na základe 
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zmluvy z 2006, kde bolo zadefinované, že keď nám dali peniaze na dostavbu malej 

tréningovej haly, tak budeme poskytovať zdarma hodiny na rozvoj mládežníckeho 

športu, zvlášť hokeja a dávali sme hodiny školám, škôlkam, hokejovým klubom. 

Prosím vás, vráťme sa k pragmatickej rovine. Dneska urovnávame vzťahy a toto je 

cieľom, aby sme nedebatovali zasa 10 hodín, ale pohli sa ďalej. Preto by som aj 

poprosila jednotlivé tie výstupy, buď ukončíme debatu, alebo sa vyrozprávame, ale 

rok to tu riešime a je tu nejaký, prepáčte predlžujem, ale naozaj je tu nejaký, kto 

s tým nesúhlasí, nemusí zahlasovať, kto je s tým možno nestotožnený, ale chce sa 

pohnúť ďalej, nech zahlasuje, každý z poslancov sa má k tomu vyjadriť, ale aby sme 

tu zasa hodiny debatovali, čo tu už roky prejednávame, tak mám pocit, že sa tu 

točíme stále dookola. Keď, tak urobme si priestor na debatu na iných fórach, 

ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, no a teraz ako som avizoval dávam slovo 

pánovi prednostovi. Nech sa ti páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyne, páni poslanci, súhlasím s pani poslankyňu 

Tomáškovou, pán Hrapko, boli sme na všetkých komisiách s pánom Lenárom. My v 

tej dôvodovej správe píšeme, pán Lenár píše, medzi zmluvnými stranami sú sporné a 

možno pochybné tie veci, čiže my súhlasíme s tým, čo vy hovoríte, ale tá posledná 

veta dôvodovej správy znie „preto z dôvodu urovnania sporu a budúcej kvalitnej a 

plnohodnotnej spolupráce so Slovenským zväzom ľadového hokeja, v sérii rokovaní 

sa pripravil tento materiál“. Slovenský zväz ľadového hokeja nezostáva len pri 

takých planých sľuboch. Pred dvoma týždňami sme dostali ponuku na vybudovanie 

nového zimného štadióna, ale keďže my máme dostatok ľadových plôch, tak pán 

prezident, ktorý medzitým prišiel, pán Kohút, Slovenského zväzu ľadového hokeja 

prisľúbil možno nový model rekonštrukcie toho, čo spomínal pán poslanec Drozd. Je 

to na vás pani poslankyne, páni poslanci, ako sa rozhodnete, že či podporíme túto 

dohodu o urovnaní a budeme mať otvorené dvere na rokovanie so Slovenským 

zväzom ľadového hokeja, alebo to nepodporíte, ale to je v podstate vaša vec, to je 

vaše rozhodnutie. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, tak v posledných sekundách 2 faktické na 

vystúpenie pána prednostu. Prvá, pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Reagujem na pána prednostu priamo. Hovorili ste o rokovaniach. Mne nebolo 

odpovedané, ja predpokladám, že vy ste boli súčasťou toho, na základe čoho bola 

uzavretá, teda dohoda z roku 2016 do roku 2021, Ružinovský športový klub, 

Slovenský zväz ľadového hokeja, o ktorej ja, a možno aj iní poslanci, nevieme nič. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ešte faktická, pán poslanec Matúšek, nech sa ti páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem, ja zareagujem prakticky na pána prednostu. Zachytil som, že máme 

dosť ľadovej plochy. No to kategoricky nemôžem súhlasiť s tým, že máme dostatok 

ľadovej plochy. Ak by sme mali dostatok ľadovej plochy, tak nemáme tento problém 

a čo sa týka materiálu, či je to riaditeľ RŠK, alebo či je to Hokejový klub Ružinov 

alebo je to zväz ľadového hokeja, všetci zástupcovia v tejto štruktúre, v porovnaní 

s nami, sú profesionáli. Ja dôverujem, že sa dohodli a podporme to, je to mládež a 

reprezentuje Ružinov a vychováva fakticky budúcich kvalitných hokejistov, dajme 

im tú šancu. Vážne to podporme, ináč sa nedostaneme dopredu. Ďakujem. 
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p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, pred chvíľkou sme mali krátku poradu, že 

máme tu ešte veľké množstvo prihlásených, ale zaznelo aj veľké množstvo dotazov, 

aby nezanikli, dám slovo predkladateľovi, pánovi riaditeľovi Lenárovi, aby nám 

odpovedal, aspoň časť z toho, čo tu bolo vznesené. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. Lenár , riaditeľ RŠK: Pokúsim sa odpovedať na to tak, ako som si to zapísal. Pán 

poslanec Turlík, tie body 431 a 432, ktoré schvaľovala mestská rada, ten materiál s 

tým, že budú upravené, tie sa upravili pôvodné počty, ktoré boli v navrhovanej 

dohode, z 20 hodín na 30 hodín týždenné s tým, že na základe tohto potom 

vypadáva, z toho celého procesu, ten návrh na zmluvu o nájme ďalej a 432 

upresňuje, čo sú to súťažné stretnutia, hrané hokejovým klubom HK 99 Bratislava, 

čiže boli presne zašpecifikované, čo to sú tie súťažné stretnutia v rámci súťaže 

SZĽH, aby to bolo do toho zaradené.   

Pán poslanec Jusko, čo sa týka zmluvy Ružinovského športového klubu so 

Slovenským zväzom ľadového hokeja o spolupráci, táto zmluva sa týkala opravy, 

respektíve rekonštrukcie mantinelu na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. Ten 

materiál som predkladal do zastupiteľstva v priebehu roku 2015, potom na začiatku 

roku 2016, a keď základom toho materiálu bola ponuka Slovenského zväzu 

ľadového hokeja na časť, na finančný príspevok na financovanie rekonštrukcie 

mantinelov v určitej výške s tým, že ďalšími časťami sa na tej sume podieľala 

Mestská časť Bratislava Ružinov a Ružinovský športový klub, a keď tento materiál 

ste v zastupiteľstve odobrili a súhlasili ste s ďalším postupom, aby sme vykonali 

verejné obstarávanie, vtedy tu na zastupiteľstvo padlo vyjadrenie na to, aby som 

podpísal takúto zmluvu, takže túto zmluvu som podpísal ja ako štatutárny orgán 

Ružinovského športového klubu v zmysle všetkých rokovaní, nebolo to iba na 

jednom rokovaní tu na zastupiteľstve, bolo to, ak si dobre spomínam, na dvoch alebo 

troch, takže na základe týchto rokovaní a na základe záverov z týchto rokovaní bola 

táto zmluva podpísaná, bolo uskutočnené verejné výberové konanie a boli 

vymedzené mantinely na zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu. 

Pani poslankyňa Štasselová, čo sa týka myslím, že to aj pánovi poslancovi Drozdovi, 

tak isto, čo sa týka pozemkov pod tréningovou halou, reštauráciou a hotelom, pokiaľ 

si dobre spomeniete, bolo to sú niekoľkokrát spomenuté, že prebieha súdne, alebo 

prebieha súdny proces medzi mestom Bratislava a univerzitnou nemocnicou.  

Poslednému sedenia alebo posledné rokovanie bolo v závere minulého roku, z neho 

sme boli informovaní takým spôsobom, že 1 zo strán podala odvolanie zase s tým, že 

na vyriešenie tohto odvolania majú v princípe ďalších 365 dní, čiže proces ťahajúci 

sa dnes už 20 rokov pokračuje ďalej, RŠK ani Mestská časť na to v tejto chvíli nemá 

žiadny vplyv. Pokúšali sme sa nejakým spôsobom nájsť cestu, povedal by som to tak 

laicky neprávne, kolegyňa, pani Poprendová mi asi prepáči, že to nepoviem po 

právnej stránke dobre, ale snažili sme sa nájsť nejakú kľučku, nejakú cestu, ako z 

tejto situácie vybŕdnuť, aby sme mohli rokovať o tých pozemkoch, ktoré sú pod 

týmito zariadeniami. Ja som navštívil vedúcu odboru správy majetku univerzitnej 

nemocnice, tá vôbec nemá žiadny problém s tým, že my užívame ten zimný štadión 

tam, nemajú oni s tým problém, že ten zimný štadión je, len je problém to nejakým 

spôsobom, myslím si, dotiahnúť už teraz tým, že sa to 20 rokov naťahuje súdnou 

cestou a ani jedna strana nechce ustúpiť. Budeme v tom samozrejme ďalej 

pokračovať a hľadať nejaké cesty, aby sme sa dostali niekde na koreň veci, aby sme 

s tým, v tom, pohli. Ja plne súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Drozd. Nám, 

my s tým, my máme s tým aj prevádzkový problém, nám tam stojí nedokončená 

budova, ktorú potrebujeme, alebo musíme nejakým spôsobom sanovať, my ju 

musíme vetrať, my ju musíme svojím spôsobom kúriť, aby nám to nepadlo všetko na 
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hlavu, čiže pre nás je to rovnaký problém, ktorý máme záujem vyriešiť v čo 

najkratšej dobe, pretože dostavba tohto zariadenia by výrazne pomohla celému 

chodu celého komplexu tak, ako je. K tej poznámky parkovisko, parkovisko nie je v 

majetku Ružinovského športového klubu, napriek tomu robíme svojim spôsobom 

údržbu niektorých zariadení na ňom tak, aby sme návštevníkov, ktorí navštevujú 

zimný štadión, trošku tú situáciu uľahčili. Sú to veci týkajúce sa časti osvetlenia a 

veci týkajúce sa časti kanalizácie, keď tam boli teraz, keď sa topil ten sneh, tak sme 

boli chvíľku nejaký deň pod vodou. V nedeľu sme to riešili priamo zo štadióna, v 

pondelok ráno o 7.00 boli kanále, všetky tie 2 výpuste, ktoré sú tam, jeden pred 

hlavným vchodom a jeden pred reštauráciou, boli vyčistené, spravené tak, aby tá 

voda mohla odtiaľ odtiecť, čiže napriek tomu, že to nie je naše, ale týka sa to našich 

návštevníkom, tak sme sa o túto službu postarali. Čo sa týka šatne a sociálne 

zariadenia, máte absolútnu pravdu, ja som pánovi poslancovi Guldanovi poslal jednu 

dokumentáciu. My sme 2 šatne spravili na novo, 2 sociálne zariadenia sme spravili 

nanovo, výsledok polročného pôsobenia som pánovi poslancovi poslal 

v dokumentácii. My sme to samozrejme riešili s vedením HK, kvitujem ich 

ústretovosť v tom spoločnom riešení, hráčov daných sme vyriešili, vyriešili sme celú 

tú technickú situáciu, ktorá tam nastala. Dotyční hráči tú škodu, ktorú spravili, 

uhradili. Ďakujem z tohto miesta, ďakujem naozaj vedeniu HK Ružinov, že tá 

spolupráca bola, v tomto konkrétnom kroku, bola výborná. Čo sa týka tých ostatných 

šatní, my sme v tom minulom roku v 1. rade riešili, lebo v prechádzajúcom období, 

v 1. rade riešili technologické a technické veci, aby vôbec ten zimný štadión mohol 

byť prevádzkovaný a aby mohol byť prevádzkovaný za normálnejších podmienok. Ja 

poviem len jedno číslo, možno to bude stačiť. Za 2 roky sme na energiách, ktoré 

spotreboval zimný štadión, ušetrili všetkými tými krokmi, ktoré sme tam uskutočnili, 

zhruba 130.000 EUR. Tento rok je pre nás rok, keď chceme opraviť alebo 

zrekonštruovať všetky sociálne zariadení, hlavne tie, ak ste tam boli na tom štadióne, 

tie, ktoré sú v, tie hromadné šatne pre, pardon, hromadné sprchy pre tie 3 šatne, 

samozrejme tie v 1. rade budú zrenovované šatne, chceme to postupne vybaviť 

novým zariadením, ktoré si my budeme sami vyrábať v rámci našich možností tak, 

aby sme ušetrili spústu prostriedkov od externých dodávateľov, ale naozaj tento rok 

chceme vyriešiť otázky šatní tak, aby boli nielen HK Ružinov spokojný, to sa 

nejedná len o nich, to sú aj všetci tí, ktorí prichádzajú hrať, to sú krasokorčuliari, to 

sú mužstvá, ktoré tam prichádzajú, a to sú návštevníci, ktorí využívajú ľadové 

plochy potom vo večerných hodinách. Asi toľko, ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pán riaditeľ, tak máme tu 2 faktické, prihlásení 

počas vystúpenia pána Lenára, prvý pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem, ja by som zareagoval na pána riaditeľa, áno o tých pozemkoch to 

vieme, o súdnom spore. Ten spor sa vlečie, ale to my už nejakým spôsobom 

neovplyvníme, ale vieme ovplyvniť to, že vieme spraviť vzťah k tým pozemkom a 

máme subjekt, ktorý to má na LV-čku, univerzitná nemocnica, aj keď sa začínal 

stavať, v podstate keď sa začínala stavať tréningová hala, tak sa uzatvorila zmluva o 

nájme pozemkov a na základe toho sa stavalo, veď to sa nemohlo stavať bez vzťahu 

k pozemku, čiže tá nájomná zmluva tam bola, len v nejakom období sa potom 

vypovedala. Preto sa nemohol dostavať ten hotel a preto je tam iba, zas aby bolo 

povedané, hala aj reštaurácia je skolaudovaná len dočasne, čiže ona funguje, aj 

tréningová hala, aj šatne, aj reštaurácia v režime dočasnej kolaudácie, tam nie je 

bezprávie, ale je tam dočasná kolaudácia, ale to treba dokončiť, čiže je namieste pán 

riaditeľ, aby ste vyvinuli aktivitu, aj vedenie mestskej časti vzhľadom na univerzitnú 
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nemocnicu a uzatvorili dlhodobú nájomnú zmluvu na 30, 50 rokov. Ja si myslím, že 

potom budeme vedieť dostavať aj hotela, aby sa sprevádzkoval, aby tam mohli byť 

ubytovaní, v podstate... 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nepípol nám čas, minúta, tak poprosím dokončiť 

faktickú. 

 

p. Drozd: ...takže je tu riešenie, len poprosím, aby vedenie mestskej časti a tak isto, ja viem, 

že pán Lenár sa tomu venuje, aby zintenzívnili, možno toto je dobrý krok na to, aby 

sme sa o tento zimný štadión oveľa viacej zaujímali a potlačili ho dopredu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a ešte faktická, pani poslankyňa Štasselová, 

prosím. 

 

p. Štasselová: Ja som len nezachytila, že komu patrí pozemok, ako je parkovisko. Čiže 

všetky tie pozemky patria? A ešte otázka, keď teda právnička nemá s tým problém, 

tak prečo sa to nevie teraz rýchlo uzavrieť s tou univerzitou? Nepochopila som to, ste 

povedali, že právnička, ale dobre, môžeme si to potom vysvetliť, nemusíme. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, hlási sa ešte do diskusie za Slovenský zväz 

ľadového hokeja prezident tohto zväzu, pán Kohút. Mám tu požiadavku na 

vystúpenie. Ste tu ešte štyria prihlásení. Dobre, navrhujem, že dal by som teraz 

hlasovať o vystúpení pána Kohúta, poprosím pripraviť hlasovacie zariadenie, 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Dobre, už v tejto chvíli zjavná väčšina, nech sa páči pán prezident, môžete si 

túto k tomu rečníckemu pultu. Za 17, áno, takže väčšina. 

 hlasovanie č. 8. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

        - návrh bol prijatý 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, udeľujem slovo pánovi Kohútovi a potom budete 

nasledovať vy, prihlásení riadnymi príspevkami. Ďakujem za pochopenie, nech sa 

vám páči, takisto 3 minúty, ako ostatní. 

 

p. Kohút, SZĽH: Dobrý deň prajem páni poslanci. Ja nechcem zdržiavať túto diskusiu, 

chcem vám veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre hokej, vaše mestské časti v 

minulosti urobili, verím, že ešte veľa v budúcnosti urobíte a teším sa na spoluprácu 

v budúcnosti. Chcem len poznamenať, že my sme na zväze v budúcnosti pripravení s 

vami spolupracovať. Prvý krok už ste dostali, to čo pán prednosta hovoril, že chceme 

stavať štadióny, chceme ich stavať po celom Slovensku, chceme ich stavať pri 

základných školách a vyriešiť deti od 6 do 10 rokov, aby sme odľahčili tie veľké 

štadióny, aby ste ich mohli aj prestavať a zároveň pripravujeme koncepciu, ktorú 

predložíme finančným investorom aj vláde o tom, ako prestaviame štadióny a 

Ružinov je do budúcnosti našou prioritou, aby sme vám pomohli sa postarať o váš 

majetok, lebo je to vlastne hlavne váš majetok, nie náš, takže ja sa pokúsim pripraviť 

dokument, ktorý nájde finančný a technický model, ako prestavať všetkých tých 60 

štadiónov, ktoré máme nielen tu v Bratislave, ale po celom Slovensku, sme vo veľmi 

zlom stave, takže nie je to výnimka tak, aby to nebol model, ktorý zrekonštruuje tie 

štadióny, ale aby nastavil aj model, ktorý nastaví udržateľnosť, lebo ten je váš, to je  

najväčší problém. Vy dnes nemáte problém financovať ten štadión, jeho prevádzku a 
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nemáte problém financovať ľudí, ktorí robia. Máte problém ten štadión opraviť. 

Máte problém nájsť investície na to, že keď sa niečo pokazí, aby fungoval. Plne vás 

chápem a ja verím, že v krátkej budúcnosti prídeme s realizovateľným modelom, 

ktorý vás možno aj z tohto, z týchto problémov akože odbremení, takže sme tu, 

chceme spolupracovať, chceme s vami fungovať ďalej a chceme vám pomôcť v tom, 

čo je vaša priorita, ako poslancov v tejto mestskej časti. Ďakujem za pozornosť. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pánovi Kohútovi, 1 faktická, pán poslanec 

Drozd, nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem pán prezident, aj keď ste odišli, tak ja vám chcem povedať, že vás 

beriem za slovo a ďakujem za tie podporné slova z vašej pozície, verím, že budete 

vedieť aj vytlačiť, alebo pomôcť zrealizovať tú nájomnú zmluvu s nemocnicou, ktorá 

by nám v tomto veľmi výrazne pomohla. Mestská časť Ružinov je dostatočne, vždy 

bola dostatočne bohatá, aby sme si vedeli zaobstarať financie, ale máme problém s 

touto nájomnou zmluvou, keď už v podstate súd, ktorý vedie mesto so štátom, teda  

univerzitnou nemocnicou, nech dopadne akokoľvek, ja verím, že búrať sa tento 

štadión nebude a že tou nájomnou zmluvou by sme si usporiadali vzťahy medzi nami 

a nemocnicou, a mohli dokončiť štadión, aby fungoval tak, jak fungoval v minulosti. 

Ďakujem. 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ľutujem, nie sme vo voľnej diskusii, máte vystúpenia 

ako 3 minútové, ľutujem. Faktická, pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, ja chcem zareagovať, ja si myslím, tú podanú ruku by som nazval 

zmluva o spolupráci, pán prezident, a nie určite zmluva o vysporiadaní alebo 

usporiadaní, tak by som to nazval. Vy to asi chápete trošku inak v zväze. Ďalej, 

hovorili ste, že nemáme financovať prevádzku, že to nie je problém. Upozorňujem 

vás, že to je problém, pretože všetky peniaze, ktoré nám odoberie zimný štadión, 

musíme potom hovoriť 300 nezaradeným deťom do materských škôl, že prečo sme 

im nevytvorili miesto na to, aby tam mali deti. Po 2., vítam aj vašu aktivitu, že ste 

prišli. Čo takto spraviť národné centrum prípravy mládeže. Ja chodím dosť často do 

Novák na vodné pólo, tam mesto financuje a myslím si, že to je najlepší spôsob, 

národné centrum prípravy mládeže. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a teraz riadne, 1. pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne, ja tomu vôbec nerozumiem, o čom je tá dohoda 

o urovnaní. Keď čítam na začiatku stav, kde sú spomenuté obidve zmluvy, zmluva o 

poskytnutí dotácie medzi Mestskou časťou Ružinov a Slovenským zväzom ľadového 

hokeja, mali sme poskytnúť denne zdarma 6 hodín tréningu pre mládež, 6x5, ja 

neviem, či to aj vrátane soboty, nedele, denne zdarma 6 hodín tréningu, netuším, 

alebo neviem o tej zmluve, a je aj zmluva o spolupráci medzi Ružinovským 

športovým klubom a Slovenským zväzom ľadového hokeja, týždenne zdarma 10 

hodín, čiže tých denne zdarma 6 hodín, povedzme to je 30, a tých 10 je 40 a nerátam 

soboty nedele, alebo neviem, alebo to tu nie je uvedené, tie zmluvy sme nevideli, 

aspoň ja nie. Tak teraz sa dohadujeme, že namiesto tých 40 hodín dáme týždenne 30 

hodín, respektíve, 35? Je to tak, lebo, prosím? Na našej komisii to nebolo, neviem 

o tom. Môžete mi to vysvetliť, akože tieto počty a okrem toho, bude to v čase od 1. 

augusta do 30. apríla alebo toto tu nie je jasné? No proste, ak sú, existujú zmluvy, 

ktoré sa nerušia, rušia sa iba nejaké ich časti a tie nahrádza tá dohoda o urovnaní, 
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ktorá predpokladám, že bude pripnutá ku každej zmluve o poskytnutí dotácie aj 

zmluve o spolupráci, ale sú uzatvorené medzi rôznymi inštitúciami. Je to pre mňa 

nezrozumiteľné, je to pre mňa nezrozumiteľné a naozaj tak, ako hovorí pán Jusko,  

možno sme mali mať k tomu výklad ešte právneho oddelenia, lebo pre mňa toto je 

mätúce a stále, zakaždým, keď sa rozprávame o RŠK alebo o zimnom štadióne, vždy 

sme nútení tým, že ale veď chceme, aby naše deti mali kde hrať hokej. Áno, to 

chceme, len nie spôsobom takým, že dostávame možno neúplné informácie a potom 

na to prídeme, že ono to možno nebolo celkom najšťastnejšie alebo najsprávnejšie  

uzatvorené, lebo mladí chcú hrať hokej. Nepáči sa mi tento spôsob, že akoby sme 

boli tlačení do niečoho, ja by som si prosila úplne jasnú zmluvu namiesto tých 

zmlúv, ktoré boli pouzatvárané, mala byť nová zmluva, ktorá by bola jasná a platila 

by odkadiaľ ju schválime. Môžem ešte? Ďakujem pekne. Som zabudla, čo som 

chcela povedať, pardon. Naozaj ja by som navrhovala, keby sa táto dohoda o 

urovnaní prerobila na riadnu zmluvu o spolupráci medzi subjektami Mestskou 

časťou Ružinov a Slovenským zväzom ľadového hokeja, pretože ten, Mestská časť 

Ružinov sa zaväzuje poskytnúť slovenskému zväzu, respektíve osobe určenej 

slovenským zväzom a to HK Ružinovu, áno, keďže je už to tam, aby sme presne 

vedeli, že komu, my máme skratky, nevieme, ktorý pád je to, čiže tá trojzmluva by 

mala byť naozaj medzi všetkými tromi, aby to bolo jasné a odteraz zmluva by mala 

byť uzavretá, a nie tá, ktorá sa spomína, že 2006, do 2017, potom do konca roku 

2017, pre mňa to je nejasné a neviem, ako by som mala za to hlasovať. Ešte k tomu, 

k tým pozemkom, ktoré sú pod štadiónom a pod vystavaným, ale neužívaným 

hotelom a parkoviskom, je zvláštne, že čo ja si pamätám, bolo tam nejaké výrubové 

konanie aj kvôli prístavbe štadióna, aj kvôli parkovisku, aj kvôli hotelu, a že 

nepamätám sa, že by univerzitná nemocnica dávala súhlas s náhradnou výsadbou. Ja 

by som aj bola rada, keby som videla, kde je tá náhradná výsadba, ktorá mala byť 

vysadená za výrub tých desiatok stromov, ktoré na tých miestach rástli. Ja potom asi 

dneska, možno v bode Rôzne, požiadam starostu, aby všetky tieto staré súhlasy na 

výrub, najmä náhradné výsadby skontrolovali, lebo ja ich tam nevidím, že by ich tam 

bolo toľko vysadených, ale určite nemocnica s výsadbou súhlas nedala, pán bývalý 

starosta Drozd, lebo to ste podpisovali vy tie rozhodnutia a tam bol zrejme porušený 

zákon, nás nikto neinformoval o tom, že pozemky sú v nájme Ružinova. A ešte 

ďalšia otázka, Ružinov platí nájomné v nemocnici za to, že užíva ich pozemky? 

Nieže nám zrazu príde zase nejaká veľká suma dozadu niekoľko rokov, že sme 

užívali neoprávnene pozemky, ktoré nie sú naše namiesto nejakej dohody o, alebo 

zmluve o prenájme pozemkov. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, 1 faktická pán poslanec Gajdoš. 

 

p. Gajdoš: Ďakujem za slovo. Ja len zrýchlene, zúčastnil som sa všetkých rokovaní, v 

konečnom dôsledku ja som bol ten, ktorý vyprovokoval k týmto rokovaniam. Je to 

veľmi rozumné zavŕšenie celého problému, ktorý tu vznikol, rokmi sa sa nám 

nahromadil a teoreticky dáva do budúcnosti možnosť reálnej a ďalšej spolupráce. Vo 

vzťahu k tomu náš právny odbor sa touto zmluvou rovnako zaoberal ako právny 

odbor Slovenského zväzu ľadového hokeja, to len tak na margo, tzn. plne sa 

podieľal, čiže je o tom informovaný, že Slovenský zväz ľadového hokeja označil HK 

ako toho, ktorého chce odmeňovať svojimi voľnými hodinami, je to ich vôľa, o tom 

nemôžem diskutovať. Je tu jediný problém, ktorý je, a ktorý sa vlastne aj týmto, v 

tomto sa brodíme, je to, že nemáme my, ako Ružinov, jasnú podporu športu ako 

celku. Nad tým sa treba uvažovať, nad tým treba uvažovať a momentálne navrhujem, 

aby sme ukončili už túto diskusiu, pretože o tomto rokujeme hodinu a pol. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, takže je tu návrh na ukončenie diskusie, 

poprosím pripraviť hlasovacie zariadenie. Dvaja kolegovia prihlásení samozrejme 

ešte potom dobehnú. Prosím hlasujme o ukončení diskusie. Je to v rozpore s 

rokovacím poriadkom? Je to v rozpore s rokovacím poriadkom? Ak, tak my ukážte 

ten paragraf, ja to opravím.  

 

Hlasovanie: Dobre, takže schválili sme ukončenie diskusie a v zmysle rokovacieho 

poriadku dobiehame ešte kolegov, ktorí sú prihlásení. 

 hlasovanie č. 9. 

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

        - návrh bol prijatý 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ako faktická, pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Ďakujem, ja musím zareagovať na kolegyňu Šimončičovú. Ja keď som prišiel do 

pozície starostu Ružinova, tak stavebné konania a výstavba bola rozbehnutá, pani 

kolegyňa, tak musíte si najskôr fakty overiť a  potom rozprávať o tom, či bol 

porušený zákon, kto ho porušil, atď., atď. Ja som prišiel vo fáze, kedy Metrostav mal 

zriadený stavebný dvor a začal výstavbu tréningovej haly s reštauráciou a hotelom, 

čiže toto treba uviesť na správnu mieru. Čo sa týka výrubového konania atď, no tak 

prebiehalo rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, no tak tam určite 

niekde sa dopátrate, no. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, teraz riadny príspevok, pán poslanec Patoprstý, 

nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem veľmi pekne. Ja žasnem, kam sme sa dostali. Ja vyše polhodinu som 

čakal na tento môj príspevok, ktorým som chcel ukončiť diskusiu, ale už ma 

predbehli, ale v princípe my sa tu bavíme o úplne triviálnej zmluve a od tej triviálnej 

zmluvy sme sa rozpadli k nemocnici, k Metrostavu, k vyrúbaným stromov, ku 

neviem komu všetkému. Pre boha, však tu ide o to, že je to zmluva, na ktorej sa 

dohodlo konsenzom RŠK, mestská časť, prešlo to komisiami, prešlo to Slovenským 

zväzom ľadového hokeja; tu ide o deti. Toto nie je zmluva o veľkých peniazoch, o 

nájomnom, však toto je zmluva o tom, aby deti, aby mládež, naša ružinovská, 

bratislavská, slovenská, mohla hrať hokej - a aby mala vytvorené v Bratislave aspoň 

také podmienky, ako majú inde! A my tu zabijeme hodinu a pol tým, že tu 

rozprávame naozaj, s prepáčením blbosti, a pritom nejde doslova o nič. Opakujem, 

bolo to na komisiách, bolo to schválené, bolo, bývalé vedenie RŠK, bolo, bývalé 

vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja, bolo bývalé vedenie HK Ružinov. Vo 

všetkých týchto inštitúciách sa ľudia zmenili, je tam nové vedenie, staré veci sú na 

ramenách starých ľudí, tí noví to chcú posunúť ďalej, je tu návrh, volá sa to -Dohoda 

o urovnaní, čiže sa dohodli všetky strany na tom, že chcú niečo urovnať. Malo to byť 

iba proforma, túto, že stlačíme gombík - a hodinu a pol sa tu rozprávame 

o nezmysloch. Kolegovia, odhlasujeme to a zamyslime sa a poďme konštruktívne 

ďalej, lebo takto tu naozaj budeme sedieť do rána. Ďakujem. 

  

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Veľmi pekne ďakujem za tento príspevok a ešte pán 

poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ďakujem. Ja by som to až tak čierne nevidel, ako kolega. Ja si myslím, že práve 

tento bod, ja ho podporím samozrejme, naštartoval zase diskusiu o ružinovskom 

zimnom štadióne. Ja som rád, že prišiel aj pán Šmátrala, ktorého aj osobne poznám z 

ružinovského štadiónu, aj pán prezident, nový prezident Slovenského zväzu 

ľadového hokeja. Ja som rád, že tá hodinka a pol, aj keď niekoho zdržala, že 

rozprúdila diskusia o zimnom štadióne, o budúcnosť hokeja a o tom, že tento štadión 

chceme posunúť dopredu. Čo sa týka toho parkoviska, aj vzhľadom na pozemky pod 

zimným štadiónom, tréningovou halou, tak aj pozemky, dá sa to odčleniť 

geometrickým plánom a zaviazať, teda univerzita nás môže zaviazať ako mestskú 

časť, že zrekonštruujeme tú časť parkoviska pred zimným štadiónom a že teda dáme 

do poriadku alebo zrekonštruujeme tú časť, ktorá není spevnená. Ja myslím, že v 

rozpočte vieme nájsť financie na revitalizáciu a spevnenie tejto plochy, už nie 

štrkovitou alebo nejakým makadamom, ale normálnym spôsobom, buď zámkovou 

dlažbou s kanalizáciou, ktorá by sa nezanášala a tak isto vítam slová prísľubu aj od 

pána Lenára, ktorý naozaj musím povedať, že ten bazén, ktorý tam vždy bol 

v minulosti, teraz bol odstránený tým, že sa vyčistili tie vpuste a dúfam, že to bude aj 

do budúcnosti a tak isto to osvetlenie parkoviska, ktoré sa ovláda zo štadiónov, by 

som privítal, keby svietilo hlavne v zimných mesiacoch pravidelne, lebo tam chodia 

aj večer malé deti. Ja tieto, možno hodinu a pol alebo 2 hodiny, nepovažujem za 

stratené, ja naozaj verím tomu, že nový prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja o tento ružinovský štadión, ktorý je v centre Bratislavy zabojuje a že na tomto 

štadióne konečne znova sa začnú hokejisti, krasokorčuliari, ale aj curling, ako sme 

boli ako prví na Slovensku, ktoré sme mali curling-ovú halu, že budú tam od rána, od 

tej šiestej hodiny, až do večera, do 12-tej, lebo vtedy je návratnosť štadiónov 

najlepšia, keď sa tam funguje od rána do večera. To máte, jak keď si kúpite nové 

auto a si myslíte, že si ho zavriete do garáže tak... môžem dokončiť? 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Ešte 1 príspevok? Môžeme, je to v rokováku, takže. 

 

p. Drozd: Jak keď kúpite si nové auto a zavriete ho na 5 rokov do garáže a si myslíte, že 

budete šetriť na benzíne, na poistke a nebudete na ňom jazdiť. Ja si myslím, že po 

piatich rokoch otvoríte garáž a zistíte, že máte staré nepojazdné auto. Stavajme sa aj 

my k tomuto štadiónu tak, aby bol čo najviac využitý, od rána do večera a potom 

naozaj sa nám to vráti, možno nie iba v peniazoch, ale aj v zdraví našej mládeže. 

Ďakujem pekne. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pánovi poslancovi, aj vám kolegovia za 

neverbálne upozornenie, teraz som asi ja porušil rokovací poriadok, nakoľko toto 

bolo vlastne danie toho 2. príspevku, na ktorý má poslanec nárok, aj keď bola 

ukončená diskusia. No, musíme si k tomu sadnúť a toto nejak vyčistiť, dohodnúť sa, 

ako to je. No, máme tu ešte faktickú pani poslankyne Šimončičovej a tak čítam v 

rokovacom poriadku, že na diskusné príspevky, ktoré boli prihlásené pred 

hlasovaním o ukončení je možné reagovať faktickými pripomienkami. Je to možno 

trošku také nelogické, máme to tak schválené, takže pani poslankyňa Šimončičová, 

faktická, nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne, len v krátkosti pán poslanec Drozd. Našla som 1 

výrubové konanie, ktoré ste podpísali vy a to na parkovisko pri hoteli, to ďalšie zase 

som v tej rýchlosti nenašla. Ďakujem.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: No, faktickou na faktickú by sme nemali reagovať, na 

riadny príspevok. Dobre, neviem, či nie som teraz na hrane rokovacieho, ale dávam 

slovo, faktickú pánovi poslancovi Drozdovi. 

 

p. Drozd: Ja som mal normálne príspevok, ona reagovala, na mňa a ja mám právo reagovať 

na ňu. To je stopercentné, to je stopercentné. Takže pani poslankyňa, ja chápem to, 

že som podpísal v úlohe starostu aj výrubové konania, aj keď, ale je to normálne, 

našla ste, tak podľa toho konajte, veď ja som to v rozpore so zákonom určite 

nepodpísal. Vy ste sudca, aj kat, aj všetko dokopy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, a v tejto chvíli už poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie oboznámiť nás s návrhom uznesenia. Nech sa vám páči, pani 

poslankyňa. Na monitore už vás mám. 

 

p. Reinerová: Prečítam uznesenie k bodu číslo 2, ktoré znie, že: Miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje návrh dohody o urovnaní a po b) odporúča starostovi mestskej časti 

Bratislava-Ružinov Ing. Dušanovi Pekárovi a riaditeľovi RŠK Ing. Ľubomírovi 

Lenárovi podpísať schválený návrh dohody v termíne do 31. 3. 2017. 

 

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

uznesenia? Nie je tomu tak, pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, 1 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia bol 

schválený. 

 hlasovanie č. 10. 

           za: 15, proti: 1, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 3 

        - zmätočné hlasovanie 

 

p.  Pener, zástupca starostu MČ: Máme 15:45 na 17:00 máme naplánované tak, ako vždy, 

vystúpenie občanov, avizujem, že pred 17. hodinou si ešte urobíme nejakú 

prestávku. 

Pochybil som hlasovaním? Nerozumiem. Dotazy z pléna? Aha, nefungovalo 

hlasovacie zariadenie. Tak rozumiem dobre? Nie, dobre, takže nie je to požiadavka 

na zopakovanie. Dobre, ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 3. Môžete sa potom 

prihlásiť do diskusie, pán poslanec. Mali sme tam nejaký iný návrh uznesenia? Aha, 

takže to musíme vyhlásiť toto hlasovanie za zmätočné. Dobre, takže ja to zopakujem 

na záznam, nakoľko ten softvér, čo nám robí zápis, by to nepočul. Pán poslanec 

Jusko teraz upozornil, že dával pozmeňujúci návrh, tým pádom musíme teraz už toto 

hlasovanie vyhlásiť za zmätočné. Kľud prosím, je to niečo, čo vieme napraviť 

korektným spôsobom. Prosím návrhovú komisiu skontrolovať, či to tam máme 

v písomnej podobe. Ak áno, nech sa páči, pani predsedníčka. 

 

p. Reinerová: Áno, máme tu návrh uznesenia k bodu číslo 2, ktorý predložil pán doktor 

Jusko, a ten znie nie: Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Ružinov odporúča starostovi 

mestskej časti Bratislava-Ružinov začať rokovania o zmluve o spolupráci medzi 

Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou Bratislava-Ružinov. 

Termín: ihneď, do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva Bratislava-

Ružinov. Podpísaný doktor Jusko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k prednesenému 

návrhu uznesenia? Takže teraz zopakujem, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána 
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poslanca Juska. Nie sú pripomienky k návrhu uznesenia, pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme, nech sa páči. 

 

Hlasovanie: Dohlasované. Za 4, 2 proti, 13 sa zdržali, traja nehlasovali. Tento doplňujúci 

návrh, pozmeňujúci, nezískal potrebnú podporu, nebol schválený.  

 hlasovanie č. 11. 

           za: 4, proti: 2, zdržalo sa: 13, nehlasovalo: 3 

        - návrh nebol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: A nakoľko som to predošlé, teda pôvodné hlasovanie 

vyhlásil za zmätočné, teraz sa musíme vrátiť ešte raz k hlasovaniu o pôvodnom 

materiáli v predloženom návrhu uznesenia. Návrh zaznel. Opýtam sa vás, naznačte 

mi aj neverbálne, či je potrebné opätovne prečítať. Nie je tomu tak, takže hlasujme 

teraz o pôvodnom návrhu uznesenia. Poprosím pripraviť hlasovanie. Prosím 

hlasujme o pôvodnom návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: Za 18, 1 proti, 2 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol schválený. 

Poslanec samozrejme môže nehlasovať. Ďakujem vám, ďakujem aj za upozornenie, 

aby sme tento bod korektne dokončili. 

 hlasovanie č. 12. 

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

        - uzn. č. 404/XXIV/2017 

 

 

Bod č. 3 

Informácia o dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z.z. "O verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov .... CULTUS 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame podľa nového číslovania k bodu č. 3 - 

Informácia o dodržiavaní zákona 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a VZN 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov o 

zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za 2. polrok 

2016. Pripomeniem, to je ten materiál, ktorý bol presunutý z informatívnych ako 

riadny. Materiál vlastne bol predložený riadne pred zastupiteľstvom, tak už rovno 

otváram diskusiu. Nech sa páči, hláste sa do diskusie. Prvý pán poslanec Jusko, nech 

sa vám páči. 

 

p. Jusko: Ja to teda uvádzam. Dovoľte, aby som to uviedol. Už sa tu zaužívala taká prax, že 

veľa materiálov sa dá do informatívnych materiálov a nie vždy si to musíme 

všimnúť, že zrovna to je dôležité. Chcem upriamiť pozornosť na vás ... teda, aby ste 

si pozreli ten materiál a hneď 1. strana, kde je napísané, že „CULTUS a. s. 

neporušila, resp. išla v Zákone o verejnom obstarávaní v 2. polroku roku 2016.“ To 

je práve to, čo sme minule prerokovali - Správu o výsledku kontroly hospodárenia 

a. s. CULTUS Ružinov, predloženie pánom kontrolórom na rokovanie mestského 

zastupiteľstva dňa 22. 11. 2016, kde konštatoval - všeobecne teraz to poviem - na 

základe 14 kontrolných zistení a porušení zákony o verejnom obstarávaní žiadal 

o nápravu; ale konštatoval, že boli porušené, bol porušený Zákon o verejnom 

obstarávaní. Čiže ak by sme ten informatívny materiál boli schválili, tak by sme sa 

stotožnili, že CULTUS nič neporušil, resp. súhlasili by sme s jeho správou. Preto 

som vyčlenil a ďakujem vám, že ste súhlasili s tým, aby bol zaradený priamo do 

rokovania zastupiteľstva a navrhujem vám tiež tento ... toto uznesenie: - Miestne 
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zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov implementovať 

uznesenie č. 365/XXI/2016 zo dňa 22. 11. 2016. Termín: ihneď do najbližšieho 

zasadnutia Bratis ... Mestského zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. O čo ide? ... 

Minule sme tu hovorili o potvrdení toho, či starosta podpísal to uznesenie. To sme 

dávali na tom januárom zasadnutí. Teraz skôr ide o to, aby skutočne implementoval 

pán starosta uznesenie, keď ho podpísal, tzn. - návrh na odvolanie a menovania 

nových členov ... predstavenstva CULTUS a.s. na základe zistení kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Ďakujem. 

 

 p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. 

A keď pán poslanec doručí návrh uznesenia, tak poprosím pani predsedníčku 

návrhovej komisie oboznámiť nás s návrhom uznesenia. Nech sa páči. 

 

 p. Reinerová: K predmetnému bodu č. 3 predložil návrh ... pozmeňujúci návrh uznesenia 

pán poslanec Pavol Jusko, v ktorom žiada - miestne zastupiteľstvo, starostu mestskej 

časti Bratislava-Ružinov implementovať uznesenie číslo 365/XXI/2016 zo dňa 

22.11.2016. Termín: ihneď, do najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Bratislava-Ružinov. Podpísaný doktor Jusko. 

  

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem opýtať, že ako môže pani Reinerová byť  

predsedníčkou návrhovej komisie, keď nie je prítomná ... pred chvíľou nebola, hoci 

tam sedela. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja ju vidím. No ... nebolo to k návrhu uznesenia. Verím, že 

bude ešte priestor si to vysvetliť. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 11, nikto proti, 3 sa zdržali, 7 nehlasovali. Návrh uznesenia získal 

nadpolovičnú väčšinu, teda bol schválený. Ďakujem.  

 hlasovanie č. 13. 

           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 7 

        - uzn. č. 405/XXIV/2017 

 

 

Bod č. 4 

Informácia k uzneseniu č. 400/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu č. 4. Opäť teda bod, ktorý bol 

dodatočne doplnený. Je potrebné vysvetliť nejaký technický ... technickú otázku? No 

dobre, poď. Môžeme vysvetliť ďalej. Bod 4 - Informácia k uzneseniu č. 

400/XXIII/2017 zo dňa 31. 1. 2017. Takisto v tejto chvíli otváram diskusiu. Ak je 

vysvetlené, tak prosím, pani poslankyňa Reinerová, stlačte ... Áno... už ste od ... 

odhlásená a prihlásený teraz pán poslanec Hrapko? Áno? Asi na uvedenie ma ... bodu. 

Tak, nech sa ti páči, Peter. 

  

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Dostali sme na stôl ... na stôl informácie k uzneseniu č. 400 

z minulého zastupiteľstva, teda z 31. 1. 2017, kde nám bola predložená správa 

doktorkou z kontroly Inšpektorátu práce Bratislava, ktorý konštatoval teda, že došlo k 

pochybeniu na strane miestneho úradu v neskorom prihlasovaní zamestnancov na 
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Sociálnu poisťovňu, čím bolo ... bolo skonštatované, že bolo porušené... Zákon o 

nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, čo má pre mestskú časť Ružinov veľmi 

negatívny vplyv, pretože na konci dňa, bohužiaľ tzn., že sa nemôžeme ... nemôžeme 

žiadať o dotácie a podpory - jak z eurofondov tak aj z fondov, ktoré má napr. 

Bratislavský kraj, alebo podobne. No, ja som si tento materiál prečítal a poviem 

pravdu, že ma zarazili 2 veci – 1. vec, že všetky 3 porušenia sa týkali pracovných 

zmlúv na dobu určitú. To je niečo, čo nemyslím si, že je bežné, že by ... že by sa ... že 

by sa na dobu určitú ... všetky zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú, aha? ... Ale sú na 

veľmi krátku dobu ... sú na ... na ... od 3. mes... na pol roka a podobne, hej ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Budeme diskutovať. Prosím, uveď a vysvetli. 

 

p. Hrapko: Čiže miestny úrad má takú bežnú prax, že si uzatvára zmluvu na dobu určitú? To 

je tak ... to ... to je ... to je ... zákon to umožňuje samozrejme, len to sa teda čudujem, 

že máme tu aj ... No, nemal by som to ako poslanec hovoriť, ale ako ... keby som bol 

zamestnanec miestneho úradu, tak by som sa ako prvé obrátil na odbory. Dobre. Čo to 

je ... ale čo je ... čo je naozaj veľmi nepríjemné, že niekto to musel spôsobiť – to je 

prvá vec. Že niekto je za to zodpovedný fyzicky, ale niekto má za to zodpovednosť 

politickú. A v tomto prípade, žiaľ, musím konštatovať, že politickú ... zodpovednosť 

za to má jednoznačne starosta mestskej časti. Toto sa ... to už nie je ... nie je to 

žalovateľné, nie je ... nie je to trestné, ale je to obrovské faux pas, ktoré by sa jednému 

skúsenému politikovi nemalo stať. On v podstate svojim tým, že dovolil, aby na 

miestnom úrade bol ... bol ... bol takýmto spôsobom neporiadok, tak vlastne poškodil 

mestskú časť a občanov mestskej časti. A nemyslím si, že by sme to mali prejsť ...... 

no, však stalo sa, no... chybička se vloudila ... tak nebudeme 5 rokov žiadať o fondy. 

To sa mi vôbec nepáči a hlboko s tým nesúhlasím. Dovolím si prečítať ešte čo ... o čo 

prichádzame. Prichádzame o integrovaný regionálny operačný program. Sú to žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít a infraštruktúry materských škôl. 

Máme tých miest, tých materských škôl, môžeme ich rozdávať. Vy ... predkladáme 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách. Máme to určite ... vynikajúco zariadené.  Zvýšenie atraktivity a 

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy - cyklistická doprava. Dole je konštatované, 

že sa nemôžeme uchádzať o dotácie BSK. O ďalšie plánované dotácie a granty môžu 

žiadať samostatne všetky subjekty, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-

Ružinov. Jasne, ako kolegyňa Tomášková povedala, že to tiež neni celkom pravda, 

pretože sú výzvy z Ministerstva školstva na zariaďovanie učební, kde je príjemcom 

pomoci nie škola, ale obec. Čiže ani tie... ani tie naše školy, ktoré by... ktoré budeme 

mať povinnosť zo zákona, že budeme si musieť na školách vybaviť odborné učebne, 

tak si nemôžeme požiadať o dotáciu. Ani tie školy si nebudú môcť požiadať o dotáciu. 

Je síce pekné, že ako dopad na rozpočet mestskej časti 2017 je nulový...No - len to je 

... ja by som ... toto by som trošku povedal, že ... že ... že bol zo strany pána starostu ... 

ako to tak kulantne povedať ... za ... nie ... toto je zamlčanie podstatnej informácie pri 

kreovaní rozpočtu mestskej časti, pretože tento protokol bol z mája 2016. To nebolo 

v decembri. On vedel ... pol roka dopredu vedel, že nebude môcť čerpať. Nikde sa 

nepamätám, že by to niekde hovoril na nejakých stretnutiach. Čiže ak to hovoril, tak sa 

ospravedlňujem, ale ja si ... ja som pritom určite nebol. V každom prípade, nemôžeme 

a nemali by sme ako miestne zastupiteľstvo sa na to pozerať, že teda „hops, stala sa 

chybička“. Ešte by som z protokolu prečítal ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No, Peter už ... ale ty si vlastne ako predkladateľ teraz? 
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Lebo si vlastne ten bod ...  

 

p. Hrapko: Áno. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Pardón za vsuvku, len pozerám na tú časomieru. Dobre. 

Prepáč za prerušenie. Nech sa páči, pokračuj.  

 

p. Hrapko: Aj v Protokole inšpektorátu práce je ... Inšpektorátu práce je konštatované, že 

mestská časť má svojho starostu, miestne zastupiteľstvo a miestny úrad. Nemôžeme sa 

tváriť, že miestne zastupiteľstvo je mimo tohto diania. Nie je. Sme takisto zodpovední, 

aj keď nemáme priamy ... priamy dosah na priamy výkon práce starostu. Výkon jeho 

práce je jeho zodpovednosť a musí si ju zodpovedať so svojim voličom; ale my máme 

svojich voličov a sme voči nim zodpovední. Čiže chcel by som počuť, 

pravdupovediac, aj od ostatných kolegov zo zastupiteľstva, jakým spôsobom dať 

pánovi starostovi najavo ... ak s tým teda nesúhlasíte, ja s tým nesúhlasím ... akým 

spôsobom chcete dať najavo nesúhlas ... / už ma ani ten mikrofón nemôže počúvať/ ... 

nesúhlas s takým ... takýmto konaním, s takýmto problémom. Čiže otváram týmto ... 

otvára samozrejme predsedajúci, ale ako ... dávam slovo ostatným kolegom, aby sa 

vyjadrili, jakým spôsobom si oni predstavujú, ako dať najavo nesúhlas s takýmto 

konaním? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Medzičasom sa prihlásil do diskusie aj pán 

prednosta, ale dám najprv slovo vám, kolegovia, ktorí ... vám dvom, ktorí ste boli ... 

ste prihlásení ... potom pán prednosta. Teda prvý v poradí pán poslanec Sloboda. Nech 

sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Ja už som myslím že Petrovi Hrapkovi odpovedal ešte skôr, ako 

vyslovil otázku. Každý z poslancov si našiel na stole môj návrh uznesenia, ktorý 

potom prednesiem v bode Rôzne. To je asi možno odpoveď na to, čo asi je jediné 

môžeme. Tu by som ale chcel aj upozorniť na to, že to ... to nie je ... samozrejme, 

máme tú zodpovednosť, ale za tieto konkrétne veci je priamo zodpovedný štatutár 

obce, takže tam to nie je diskutovateľné. A to, či to je nie je trestné, alebo je trestné ... 

je to nedbanlivosť, keď už to nie je úmysel, takže minimálne z tohto hľadiska je to 

problém pre nás- a - keďže naozaj prídeme o tie peniaze. A mňa mrzí, čo sa týka toho 

samotného materiálu, že na záver je skonštatované, že dopad na rozpočet je nulový. 

Hej, keďže sme si nežiadali o eurofondy. No pevne verím, že to tak teda naozaj bude, 

keď to tak tvrdíte. Zaujímalo by ma, keďže súčasťou toho ... toho protokolu je, že má 

... mala vlastne mestská časť do 15 dní dodať Správu o splnení opatrení na odstránenie 

zistených porušení predpisov. Predpokladám, že ste to dodali, aj keď no, to už je 

neskoro. Takisto by ma zaujímalo – naposledy, keď sme vlastne toto riešili na tom 

poslednom zastupiteľstve, bolo zodpovedané, že bola vyvodená zodpovednosť za to ... 

za ten výsledok kontroly. Tak by ma zaujímalo, voči komu a ako bola vyvodená 

zodpovednosť? – To je prvá vec. Druhá - takisto, že akú výšku pokuty sme dostali od 

Inšpektorátu práce za ... za výstupy tej ... tejto kontroly? A čo ma prekvapilo vlastne 

v tom ... tom ... v tom materiáli sú uvedené len eurofondy a dotácie BSK. Vôbec tam 

nie sú uvedené... dotácia od Ministerstva práce, ktorú dostávame na zariadenia pre 

seniorov, vôbec tam nie je decentralizačná dotácia, ktorú  ... ktorú dostávame na 

základné školy, ani decentralizačná dotácia na matriku, stavebný úrad, ŠFRB, atď.,  -

všetky možné tie prenesené výkony štátnej správy, ktoré realizujeme. To je tiež 

dotácia. A keďže to podľa Zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách tú dotáciu 

nemôžeme dostať, tak pokiaľ ... pokiaľ sme mali takýto výsledok z tej kontroly, tak by 
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ma zaujímalo, že aká je realita? Či už máte vyjadrenie od ... od tých jednotlivých 

úradov, ktorí nám poskytujú tie dotácie, že či ich dostaneme, povedzme aj v ďalšom 

roku, alebo nie? A čo sa týka toho dopadu na plánovaný rozpočet na 2018, ten som si 

pýtal práve kvôli tomu, že pri rozpočte na rok 2017 sme predsa robili aj výhľadové 

rozpočty. A tam je uvedené, že s akými peniazmi predsa počítame aj v budúcom roku 

aj čo sa týka zariadení pre seniorov, aj čo sa týka škôl, aj matriky atď. Tzn., že vieme 

vyčísliť, že o čo prídeme, ak naozaj tieto dotácie nebudeme môcť dostať. Takže toto 

ma takisto zaujíma, že kde ste vyčíslili teda tie ostatné dotácie, tie štátne? Lebo tie tu 

nikde nevidím v tom dokumente. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďakujem... a ako som avizoval, teraz dávam 

slovo pánovi poslancovi Drozdovi.  

 

p. Drozd: Ja by som nadviazal na kolegu. Máme problémy vo VPS-ke, v Ružinovskom 

športovom klube. Peniaze obrovských rozmerov sú asi v nenávratne. 2 roky o tom 

vieme a nemáme ani správu od kriminalistov, že v akom stave je vyšetrovanie. Máme 

problémy v CULTUS-e, pochybenia verejného obstarávania, ktoré vyplýva zo správy 

kontrolóra a máme problémy aj na úrade. Čiže vo všetkých spoločnostiach, ktoré ... 

ktoré máme, sú problémy; a samozrejme v tej časti, kde už naozaj by k pochybeniam 

nemalo prísť, tak aj na úrade sú pochybenia. Áno, môžeme povedať, že nejaká pani 

úradníčka spravila pochybenie z nedbanlivosti. Ale personálny šéf je starosta. Ten je 

zodpovedný za úrad, za jeho chod a za to, že ... že tu  ... zamestnanci sú 

zastabilizovaní, že tu majú určité pracovno-právne podmienky, aby tu nebola 

fluktuácia, aby nebol rozbitý stavebný úrad a všetky oddelenia. Veď ja neviem, kam sa 

dostáva tento Ružinov pod vedením starostu Pekára?! Všade problémy! Kam ... všade 

miznú peniaze, všade sa rozkráda a ani úrad poriadne nefunguje. No tak ... ja chápem 

aj tých úradníkov, ktorí sú tu, že radšej si idú hľadať iné miesta, idú radšej preč. Máme 

tu návrh na stole o vzdaní sa miesta v  ..... predstavenstve VPS. Ja si tiež myslím, že ... 

že táto pani ide dobrovoľne radšej preč z Ružinova, z tejto našej spoločnosti, lebo 

nechce sa podieľať na tom, kam sa môžeme s týmto Ružinovom dostať všetci. My, 

ako poslanci, samozrejme nesieme zodpovednosť za mestskú časť v tom zmysle, že 

sme volení ľuďmi a máme dohliadať na to, ako Ružinov ... kam bude smerovať a ako 

sa bude vyvíjať. Tú výkonnú moc má starosta. Ja chápem, že on sa nemusí 

ospravedlniť, že môže byť na dovolenke, môže byť aj 2 mesiace preč, na dovolenke - 

ale keby všetko fungovalo. Keby úrad, spoločnosti, šlapali jak hodinky, nech si je na 

dovolenke aj celý rok pre mňa za mňa. Mne on nechýba. Ale ja si myslím, že keď je 

takáto situácia v Ružinove, že ten starosta tu musí byť a musí z toho ... z tej úlohy 

štatutára ... /poprosím ešte ďalší príspevok .../ 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Druhý príspevok, nech sa páči. 

 

p. Drozd: ... musí z pozície štatutára naozaj zakročiť a dať do poriadku nielen mestské ... 

mestské spoločnosti, teda spoločnosti mestskej časti, ale aj úrad. Proste to je jeho 

vizitka, jeho fungovanie. A myslím, že tým, že je tu taká fluktuácia, že dávajú aj tí 

zamestnanci najavo, že tu, pod takýmto vedením, nechcú pracovať. A zamyslime sa 

nad tým, čo s Ružinovom, ako ďalej? ... Ale ja si myslím, že ... že byť na dovolenke 

v takej ... v takomto čase, keď tu máme rôzne pochybenia, dokonca ich zatajiť pred 

nami, ako poslancami, nie je vhodné a starosta by mal byť v prvom rade na mestskej 

časti. Ďakujem. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán prednosta postúpil to poradie teraz na 
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faktickú na pani poslankyňu Šimončičovú. Tak nech sa ti páči, Katka a potom dávam 

slovo pánovi prednostovi.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, ale prepáčte, že teraz reagujem na pána 

Slobodu ... To ... ak by sme naozaj boli takto prísne potrestaní, že nedostaneme potom 

ani dotácie na ... na štátnu správu, ktorá sa vykonáva na našom úrade? To by 

znamenalo, že prestanú pracovať tieto štátne správy? Alebo ich budeme financovať 

komplet celé z rozpočtu, napr. celý stavebný úrad z rozpočtu mestskej časti? Takisto 

ostatné štátne správy? Naozaj je to také, že za to, že pri jednom zamestnancovi sme 

meškali s prihlásením 4 hodiny, pri druhom 5 hodín a u jedného to bolo tuším 2 dni. 

Tak to je také to prísne potrestanie? To je možné? Alebo je možné voči tomu ešte 

nejako požiadať o ... o zmiernenie trestu, alebo ako sa to robí? Lebo ... lebo ak by sa 

naozaj boli potrestaní, tak to si naozaj neviem predstaviť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda, nechceš reagovať 

riadnym na tú faktickú? Faktická na faktickú... však čo sme sa s tým natrápili ... Hm, 

dobre. Tak ... mikrofón pre pána Slobodu. Nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No tak na  ... na konci vždy potom reaguje s faktickou ten, na ktorého 

reagovali. Ja len - takýmto spôsobom tvrdo sú sankcionovaní aj podnikatelia. Takže 

nevidím dôvod, prečo by úrad mal mať menej tvrdé sankcie. Tak potom keď už, tak 

zmierniť ich voči všetkým. A čo sa týka tohto - to bola moja otázka, pretože tak, ako 

čítam v zákone, ktorý rieši dotácie, tak tam je jasne uvedené, že to nemáme dostať. 

A áno, táto otázka bude z mojej strany určite, ak nedostaneme teraz riadnu odpoveď, 

smerovaná hneď zajtra na tie príslušné úrady, ktoré nám tie dotácie dávajú. Čiže keď 

máme takúto sankciu zo strany Inšpektorátu práce, že či vôbec nám poskytnú tieto 

dotácie na všetky tieto služby? 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán prednosta ešte postupuje to svoje poradie 

vám, ktorí ste prihlásení, aby sme to všetko vypočuli. Potom bude prípadne reagovať. 

Takže ďalej prihlásený pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Škoda, že tu neni pán starosta, pretože už to nie je 

jedinýkrát  - a myslím aj o iných členov, poslancov, o ktorých sme sa bavili, tak tu 

neboli, a niekedy sme aj rozhodli o nich, keď tu neboli. Nevidím v tom úmysel, ale je 

to škoda. Predsa len hovoriť takpovediac o niekom, kto tu neni. Mňa zaujíma - 2 veci 

– Prvá vec ma  ... zaujíma ... Neviem, ja som chvíľu bol vonku, tak neviem, či som to 

zachytil, že aký dopad to bude mať na činnosť, lebo my môžeme predvídať, že chceme 

robiť eurofondy atď., ale vy máte naplánované praktické akcie v oblasti sociálnej 

a plánované akcie ako rekonštrukcie atď. Myslím teda vytváranie ... zvyšovaní 

kapacity materských škôlok. A ja sa chcem spýtať, že či v týchto praktických 

plánovaných opatreniach to vieme vyčísliť? Pretože hypoteticky môžeme povedať – 

mohli sme čerpať, ale toto sú naplánované akcie. Druhá vec – chcem sa spýtať – bude 

sa to týkať aj príspevkových organizácií, ktoré sú pri MČ? Ďakujem za odpoveď. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz s faktickou pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ja by som uvítala, keby sa pán prednosta vyjadril na niektoré veci, lebo si 

myslím, že na základe toho, čo on povie, sa zasa rozšíri nejaká diskusia; aby sme sa 

potom nemuseli pripájať. Lebo ja očakávam na to, čo povie. A na margo toho si 

myslím, že budeme rozprávať. Takže ... ja by som sa uchádzala o to, aby neposúval 
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svoje vyjadrenia až úplne na záver, ale aby teraz niečo povedal, čo mal k tým 

podnetom, ktoré boli povedané v predchádzajúcich diskusných príspevkoch. Lebo si 

myslím, že na margo jeho vystúpenia sa zasa ... a tí, čo sú už prihlásení, možno 

rozšíria svoj diskusný príspevok. Takže to je môj návrh. Ale nechám na pánovi 

prednostovi, aby zvážil ... Ja sa uchádzam o to, aby nám povedal vo svojom 

stanovisku, doteraz, čo bolo povedané, lebo bol vyzvaný k niektorým veciam, aby 

objasnil. 

  

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Pán prednosta má zachytené tie otázky alebo 

nejasnosti, ktoré boli doteraz. Dávam slovo jemu, potom pokračujete vy, prihlásení. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyne, páni poslanci, pragmaticky - a myslím si, že 

fundovane a odborne. Informácia zo strany pána starostu bola predložená pri ... pri 

predkladaní rozpočtu. Kľudne si pozrite záznam, kľudne si pozrite zápis. Práve preto 

sme my do toho rozpočtu nezahŕňali možnosť, budúcu možnosť čerpania eurofondov. 

Čo sa týka sankcií voči zamestnancom, je to kompetencia zamestnávateľa. Čo sa týka 

... čo sa týka uzatvárania pracovných zmlúv. – V každej jednej organizácii sa dáva 

trojmesačná skúšobná doba s polročnou, resp. ročnou dobou. A potom, keď sa ten 

zamestnanec osvedčí, tak sa s ním predlžuje pracovná zmluva. Čo sa týka odpovede na 

tie dotácie – prenesený výkon, zariadenia sociálnych služieb, tam sú pre tento rok 

zazmluvnené tieto ... tieto dotácie a s najväčšou pravdepodobnosťou, pán poslanec, 

o ne neprídeme. Rok 2018 je v štádiu riešenia. My si ... my stále tvrdíme, že síce 

zákon porušený bol, ale tá tvrdosť zákona nás nedáva do kategórie, že sme čierny 

zamestnávateľ. Pretože my sme za tých ľudí tie peniaze odviedli. Ja vám poviem – ten 

zákon platí od 1.4.2005, keď tu v tejto mestskej časti bol starostom pán starosta 

Kubovič. Ja v tom čase som bol štatutárom pobočky Sociálnej poisťovni Martin. Na 

poradách, ktoré vtedy viedol vtedajší riaditeľ pán Halmeš, nám prízvukoval jednu vec. 

- Ak chodia školiť mzdárky vaši pracovníci, je nutné na začiatku zopakovať a ... na 

začiatku povedať a na konci zopakovať každé jedno školenia - nezabudnite, lebo od 1. 

4. 2005 platí zákon, kde máte povinnosť zamestnanca prihlásiť pred nástupom do 

práce. Lebo vtedy ešte nebola možnosť prihlasovať elektronicky. A tento zákon už 

platí 11 rokov ... 10 ... 11 rokov, hej? A teraz zvážte vy, že či aj takýto detailný zásah 

do zákona o sociálnom poistení, resp. zákonník práce má ovládať štatutár? A že či to 

je kapacitne vôbec možné. Že či ten zákon, ktorý platí od 1. apríla 2005 a odvtedy už 

máme 3. starostu, že či to ... či to je kapacitne možné až takýto detail poznať a zvládať. 

Aj mňa by možno kolegyne dokázali v tomto ... možno zlomiť, ak by som v tom čase 

nebol štatutárom Sociálnej poisťovni, pobočka Martin. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz dáme priestor na faktické. Prvá pán 

poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán prednosta, ďakujem veľmi pekne, že ste 

teda pripomenuli, že ten zákon trvá už 10 rokov a napriek tomu došlo po 10 rokoch 

k takémuto porušeniu. A za druhé – ja nevyčítam starostovi to, že to nevie. Aj keď si 

myslím, že by to mal vedieť, pretože je štatutár a každý štatutár je povinnosť, aby 

takéto veci vedel. Ja mu vyčítam, že tých pochybení je X. To není jedno pochybenie. 

To je ... to neni ... to nie je o tom, že niečo pochybil. Tu je ... tu sa jedná o to, že on ... 

chcem byť slušný, ale neviem, ako to povedať ... on to nevie menežovať. To riadenie 

jednoducho nie je také, aby ... aby ... aby to vedel zvládnuť. Ja ho ani nepodozrievam, 

že ... že by .... že by to robil naschvál, alebo čo ja viem čo. Ale tých prúserov, ktoré sa 
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na jedného, na druhého, na ... na ... na tretiu, je tak strašne veľa, že to je o tom, že to 

jednoducho nezvláda. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte jedna faktická. Pán poslanec Vojtašovič, 

prosím. 

  

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na vystúpenie pána prednostu. 

Spomínal tam ešte obdobie pána Kuboviča. Neviem presne, aká je súvislosť 

s obdobím pána Kuboviča, ktoré bolo do roku 2006, keď tieto porušenia sú z 2015-

teho, resp. z 2016-teho roku. A plus to, že sme o tom vedeli pred schvaľovaním 

rozpočtu - to by som chcel trošku namietať, lebo tá kontrola sa uskutočnila v máji 

2016, rozpočet sa schvaľoval v decembri 2016 a za toho polroka nám nikto nepovedal 

ani pol slova, že k niečomu takému došlo. A možno by sa inak ľudia aj správali 

v koncipovaní rozpočtu pri schvaľovaní rozpočtu. Ja to beriem tak, že sme boli trošku 

zavedení a ... ja poviem ešte za finančnú komisiu to, že v priebehu roka 2016 sme si 

vyžiadali aj materiál, informáciu o dotáciách, ktorú ... kde prijímateľom je mestská 

časť a ani v rámci tohto materiálu nič také neodznelo. Čiže to bol ... sa ... zamlčané 

voči nám. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem ešte raz. Pribudla faktická - pán poslanec Jusko 

na pána prednostu, alebo? Dobre. Tak nech sa páči. 

  

p. Jusko: Na prednostu – Prečo ste nám  ... vy hovoríte v rozpočte - to tam nebolo, ale predsa 

plánované akcie bolo, rekonštrukcia, teda myslím Borodáčova, teda ale vytváranie 

nových ... potom myslím tým rekonštrukcia bytov atď., ktoré sú v materských 

škôlkach ... to je všetko v našej réžii? Toto mi nie je jasné, a preto sa vás pýtam, lebo 

to je plánovaná vec. A druhá vec, ktorú ste hovorili, že tvrdosť zákona, alebo tohto 

rozhodnutia sme konzultovali. Vy ste sa mali odvolať. Odvolali ste sa? Veď to nie je 

ústna záležitosť. Mali ste sa písomne odvolať proti rozhodnutiu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak teraz riadne príspevky. Pán poslanec Ferák 

ako prvý, jaj, tam ste v návrhovej, prepáčte, som zabudol. Nech sa Vám páči. 

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja len by som rád tuna kolegov ctených vyzval k tomu, aby krátili tieto 

svoje diskusné príspevky, lebo mám taký dojem, že sa bavíme relatívne o ničom. To, 

že pán Pekár ako starosta nie je dobrý hospodár, možno mu vyčítať v kauzách RŠK 

a stratených peňazí a podobných vecí, kde samozrejme mám naňho ťažké srdce tak, 

ako ktorýkoľvek iný občan Ružinova, ale aby sme takto nasilu tuna hľadali nejaké 

veci, že nejaký zamestnanec o 4 hodiny niekoho neskôr prihlási, tak to je naozaj také 

honenie si politického ega, kde za to, že som nejaký opozičný, budem sa teraz snažiť 

poukázať na nejakú, poviem to otvorene, priamo, kravinu, pretože toto sa kľudne 

môže stať v hocijakej firme a nemyslím si, že za to zodpovedný priamo starosta, hej. 

Politicky ak budeme chcieť tuna niekoho za to pranierovať, tak nech sa páči, ale príde 

mi to naozaj také ... také príliš masturbačné a hľadanie nejakých drobností, hej. 

A v dobe, keď takéto politické masturbácie tu máme veľa, pretože to vidíme na plk. 

Ficovi a kpt. Dankovi, čo sú absolútne triviálne, detinské veci, keď vidíme, že toto 

ľudia sú schopní vo vysokej politike robiť, tak toto mi príde podobne smiešne, aby 

poslanci miestneho zastupiteľstva sa tu orientovali na takéto žabomyšie veci a my tu 

budeme toto počúvať 3 hodiny, ako nejaký zamestnanec niekde niečo pochybil, hej? 

Takže toto mi naozaj príde detinské. Ďakujem.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. To nesúhlasím, ale plne by som s tým súhlasil, keby to bolo 

jedna vec. Práve preto na to poukazujem, lebo to neni jedna vec, je to, bohužiaľ, séria 

pochybení. A veľmi sa mi to páčilo, teda aj také to prirovnanie ....... v pohode. Dávam 

návrh uznesenia, pretože nemáme návrh uznesenia, takže – Miestne zastupiteľstvo MČ 

Bratislava-Ružinov za a) vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vedenia MČ 

starostom; za b) žiada starostu Dušana Pekára o informácie o spôsobe nápravy, 

zlepšenia a zamedzenia takýchto pochybení do budúcnosti. Je to na vás, je ... je to ... 

toto je vyslovene politické prehlásenie, je to o tom, že máme ... ja mám osobne teda ... 

za ... za ... začínam mať z toho strach, poviem pravdu. Ak chcete, môžem to kľudne 

zmeniť tak, že tam bude len to a) vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vedenia MČ, 

ale ... nemôžeme sa tváriť, že sa to Miestneho zastupiteľstva netýka. Je to na nás. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz jedna faktická pán poslanec Alscher. 

 

p. Alscher: Ďakujem. Ja budem reagovať ešte na predrečníka, na Martina Feráka. Nehnevaj 

sa na mňa, Martin, ale mne trošku to tvoje vystúpenie prišlo také masturbačné, aj keď 

si teda znehodnotil vystúpenia nás predtým. Ja si myslím, že ... samozrejme každý 

z nás sa snaží určitým spôsobom vytĺkať politický kapitál, ale ja som nepostrehol, že 

teraz by tu niekto sa snažil nejak sťahovať tú pozornosť na seba. Ja si myslím, že tu 

bolo pomenované to, čo toto konanie, alebo teda toto pochybenie spôsobí a bolo tu 

vecne riešené aj zo strany či už kolegu Slobodu, alebo zo strany ostatných, že čo to 

všetko bude vlastne Ružinov stáť. Takže, prosím ťa, nezľahčujme ten problém v tom 

zmysle, že teraz je to o nejakom politikárčení, alebo nejakom vybíjaní si kapitálu. Ja si 

myslím, že tento problém bude mať v prvom rade obrovský dosah na Ružinov ako 

taký, a teda aj na Ružinovčanov a nejakým spôsobom ho zmiesť z koberca a nechať ho 

teda prečkať, alebo pretrvať. To bolo možno práve to, o čo sa starosta snažil, ale 

nesnažme sa to my, aby sme nejak tento problém nepomenovali a nepomenovali aj 

riziká, ktoré z neho vyplývajú. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz ... no ... faktická pán poslanec Ferák. Nech 

sa vám páči. 

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja chcem len zareagovať na pána Alschera. V podstate ja súhlasím s tým, 

že sa to tu prezentuje a že sa tej téme venujeme, len proste hľadať tam za každú cenu 

proste nejakého vinníka takým spôsobom, ako sa mne zdá, že sa tu hľadá, mi prišlo 

nenáležité. A to, že to bude mať nejaký dopad na Ružinov, že nebudeme môcť niečo 

čerpať – tuna budem taký trošičku čiste subjektívny, ale ja si myslím, že celé 

Slovensko sa príliš spolieha na nejaké európske peniaze, na eurofondy a potom 

plačeme, keď ich nemôžeme čerpať. Zarobme si, urobme taký štát, aby sa tuna dalo 

žiť z toho, čo si my vyrobíme.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Riadne príspevky – prvý pani poslankyňa 

Tomášková. 

  

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne. K tej jednej téme by som chcela povedať jedno – 

samozrejme, pán prednosta vysvetlil, kolegovia, pán starosta povedal v svojom 

príhovore 13. 12., keď predstavoval rozpočet, ktorý bol vo všetkých komisiách, ktorý 

bol v tlačenom materiále, bol na 2 stretnutiach, predtým sme o tom rokovali veľmi 
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dlho, jednu vetu, že sa MČ nebude môcť uchádzať o niektoré výzvy, pretože urobila 

procesnú chybu pri nahlasovaní. Povedal to 13. 12. k materiálu a teraz nám pán Sygút 

povedal, že preto bolo zohľadnené, že nebudeme mať tam eurofondy. A z tohto ja si 

práve myslím, že to, že to povedal, ho nevy ... nevyviňuje túto MČ. Viete, čo by som 

ja očakávala od menežéra? Že keď sa naozaj toto stane v máji, čo naozaj je chyba 

možno nepozornosti, alebo ne ... ne ... neviem. Môže sa stať. To, že je zákon tvrdý, to 

predsa viete a všetci tí, čo pravidelne projekty predkladajú, pretože si musia ku 

každému projektu dať hlásenie Sociálnej poisťovne, to by predsa proste vedeli. A na to 

si dávajú roky pozor, že sa to proste nestáva tým, ktorí tie granty žiadajú. Ak sa to 

stalo v máji, tak to mal proste povedať a mal pripraviť menežérsky plán, ako sa s tým 

vysporiadame. A toto mi tu chýba. A my tu teraz riešime dopady a ako sa 

vysporiadame s dopadmi. A v tomto súhlasím s tým, čo tu bolo povedané – nebudeme 

niekoho viniť za nejakú chybu, lebo človek, čo je ... čo koná, koná aj chyby. Ale keď 

ich urobím, tak ich nezatajujem pol roka. Nebolo to ani na jednom prejednávaní 

k rozpočtu, ani na jednom. Ja som bola na všetkých. Nebolo to ani na jednej komisii 

a nebola tá zmienka povedaná ani v materiále. A keď to povedal v jednej vete pri 

predstavovaní rozpočtu ... kolegovia, všetci sme na tých komisiách boli ... to sme 

prepočuli. A to ... to naozaj ... to ... to nebolo to, že by sme to prediskutovali. A to, že 

to nebolo zahrnuté v rozpočte, no to vedel iba on, prečo to tam bolo, alebo tím ľudí, 

ktorý okolo neho pracoval. A s týmto súhlasím, že tu je naozaj to, čo ja očakávam od 

menežéra alebo od vedenia, že s chybou, alebo s nejakým pochybením, alebo 

s nejakým, pripraví návrh opatrení. A my, to, čo pán Ferák, nemôžem súhlasiť. No 

stala sa tá chyba a my sme tu teraz tí, ktorí žiadame úrad, aby nám teraz predložil, ako 

z toho von, ako pripravíme náhradné programy, kto bude žiadať programy a nemyslím 

si ... áno, súhlasím, dobrý hospodár sa spoľahne na seba, ale tie peniaze tu sú. Tak 

budeme teraz my tí, ktorí sa o ne nebudeme uchádzať? A iné školy budú môcť? Iné 

MČ budú môcť zariaďovať svoje učebne na školách z fondov, ktoré poskytne? 

Envirofondy – viete, aké peniaze by sme mohli z envirofondu čakať na vyčistenie 

kanalizácií, úpravu zelene a pod.? Sú tam tie peniaze, tak my ich teraz necháme ležať 

a budeme to zapájať z rozpočtu? Stalo sa, ale ja očakávam od MČ, že spolu s tým 

rozpočtom malo byť toto predstavené a toto ja viním pána starostu, že sme to nevedeli. 

Že sme to pred polrokom, keď sme začali rokovať, v lete sme už kreovali nástrely 

rozpočtu, nikto to nevedel a v deň 13. 12. to povie v jednej úvodnej vete a 14. 12. sa to 

zobrazí v aktualitách MČ. A toto to je to, čo predkladá pán Hrapko, som tiež 

presvedčená o tom, že vedenie tej MČ aj s tým, ako komunikuje so zastupiteľstvom, 

nie je dobré.  

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Povedzte mi, mne nevedomej, ten trest ako dlho bude trvať 

– rok, dva, päť? Koľko? 5 rokov? Aha, dobre, to je úplne výborná správa. Ja len 

chcem takisto, jako povedala pani Tomášková, no mali sme rozpočet vo všetkých 

komisiách a neviem, či pán prednosta ste neboli prítomní aj na našej komisii, keď sme 

rozoberali rozpočet a keď ste o tom vedeli, no mohli ste mi aspoň pošepnúť, alebo 

nejako dať najavo, že čo ... čo nás čaká, lebo sme o tom nevedeli. A takisto sa chcem 

opýtať vicestarostov – prosím vás pekne, vaše kompetencie kam až siahajú? Napr. 1. 

vicestarosta, kompetencie odbor sociálnych vecí, kultúra, škola, atď. Kam až siahajú 

vaše kompetencie? Vy tiež ne ... nemôžte do toho zasiahnuť, alebo nie ste 

spoluzodpovední, abo ...? Ne ... neviem, ako je to riadené toto na úrade, či len za 

všetko môže starosta a vicestarostovia možno vedia, sa len prizerajú? Neviem.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte ma faktickou teraz pán prednosta poprosil 

a potom dám slovo pani poslankyni Barancovej. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Takže VÚC BSK to kontroluje za predchádzajúci rok od 

predloženia žiadosti, teda keď kontrola bola v máji, tak na budúci rok, keď dáme 

v apríli, v máji, resp. v júni žiadosť, tak už ... už je ... už je to v poriadku. My so 

Sociálnou poisťovňou nemáme problémy, pani poslankyňa, Inšpektorát práce vydáva 

to potvrdenie o tej nelegálnej práci, čiže to ... čiže Sociálna poisťovňa, zdravotná 

poisťovňa, stavebný úrad, všetko, všetko to je v poriadku, jedine Inšpektorát práce. Čo 

sa týka štátu, tak áno, tam je napísané 5 rokov, ale je možné požiadať o zmiernenie 

toho trestu v rámci Inšpektorátu práce. Pripravujeme rokovania s Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a s Ďalšími jednotlivými ministerstvami o zmiernenie 

požiadavky, lebo tá ... tie výzvy budú vyhlásené ešte aj v druhom, aj v treťom, aj 

v štvrtom kole, keď budú peniaze, kde by ... kde by možno že prišlo k náprave. Kde 

budú môcť subjekty, ktoré sú zriadené ... zriadené MČ, priamo žiadať. Dnes, áno, 

máte pravdu, čo sa týka rekonštrukcie škôl a škôlok musí žiadať zriaďovateľ, ale je 

možné v rámci nápravy, ak bude dobrá vôľa, zmeniť toho, kto je a kto môže žiadať o 

... o dotácie, ale až v tých nasledujúcich kolách, ak bude dobrá vôľa. Takže toto všetko 

pripravujeme v rámci ... v rámci tohto problému, na ktorý sa pýtate. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem a ešte z predošlých príspevkov riadnych tu máme 

jednu faktickú, pani poslankyňa Barancová. Nech sa ti páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja len zareagujem na pani Tomáškovú, na pani 

Šimončičovú a na Martina Feráka. Myslím si, že ide o to, že aby sme jasne 

pomenovali, kde je určitá zodpovednosť. Ja už také druhé volebné obdobie sa snažím 

tu vsunúť nejaké také pravidlá, alebo sa riadim v živote: clara pacta – boni amici – 

jasné pravidlá – dobrí priatelia. A mám dojem, že je tu taká určitá pingpongová vojna. 

Čo samozrejme aj s pánom prednostom som mala na komisii trošku takú polemiku, 

kde teda hovoril, že poslanci sú zodpovední za toto. Je ... som veľmi rada, že aj tieto 

zastupiteľstvá sú, lebo sú pre občanov a občania jednoznačne musia vedieť, keď chcú 

rozhodovať, kde je tá zodpovednosť. Je najľahšie povedať, že poslanci sú za toto 

zodpovední. Ale ja odmietam takú zodpovednosť, kde neviem o probléme, kde 

problém sa vynorí, ktorý problém je už veľmi dlhodobo, kde nie je tu nejaká 

konštruktívna komunikácia s poslancami a myslím si, že toto by sme mali jasne takýto 

signál vyslať a my ho teda aj týmto spôsobom ho vysielame, čo mne je veľmi ľúto, 

lebo veľmi ťažko sa mi o niekom vyjadruje, ale pre mňa je to určitá ochrana, ako 

poslankyne, ktorá zastupujem občanov, že niečo tu na úrade nie je v poriadku. A keď 

hovoríme o tej zodpovednosti – áno, ja som sa práve chcela spýtať, že kto je za to 

spoluzodpovedný? Pán prednosta určite má kompetenciu, prenesenú kompetenciu, že 

má pod sebou svojich teda ná ... podriadených, a teda má kontrolovať tie výstupy, čo 

sa týka ich práce. Tzn., že neviem ani, jak sú tu nastavené kontrolné mechanizmy. 

Snažím sa toto druhé volebné obdobie ... skutočne, poslanci, pomôžte mi, neviem, ako 

ďalej. Ďakujem. 

 

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

 

p. Reinerová: Ďakujem. Ja chcem opäť pripomenúť, že forma, akou bola táto informácia 

skryte poskytnutá poslancom, niekde pod čiarou, bola absolútne nevhodná. Myslím si, 

že bolo cieľom zatajiť túto informáciu, teda aký výsledok bol na základe kontroly 

Inšpektorátu práce s tým, že bude mať dopad na každého zo 76 000 obyvateľov 
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Ružinova. Pán starosta, pokiaľ všetci vieme, je tu druhé volebné obdobie, je dlhý 

komunálny politik a má právnické vzdelanie, takže mal by si byť vedomý všetkých 

povinností a práv, ktoré vyplývajú z jeho funkcie. Neviem si predstaviť, že by 

primátor Prešova, Žiliny, alebo Banskej Bystrice, ktorí sú počtom obyvateľov podobní 

Ružinovu, robil takéto prešľapy opakovane a neviem, čo nás čaká ešte do konca 

volebného obdobia. Pretože za posled ... za prvé 2 roky bolo tých prešľapov toľko, že 

budú ďaleko a dlho presahovať toto volebné obdobie. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Bolo tu čosi spomenuté o tom, že teda riešime tu detinské veci a pod. 

No zaujíma vás dopad na rozpočet, takže nemyslím si, že to je až také úplne detinské 

riešiť to, čo všetko nás týmto protokolom, resp. kontrolou ovplyvní, alebo nie a zatiaľ 

tie odpovede nepoznáme a nemáme tu oficiálne vyjadrenia, takže to samozrejme riešiť 

treba. Vôbec sme tu ... neviem, kto tu nejak extra riešil eurofondy, ale eurofondy sú až 

podružná vec, ak vôbec. Presne tak, akože to je holub na streche. Dôležitejšie sú 

priamo tie dotácie, ktoré dostávame, alebo ktoré ... tie, s ktorými sme priamo počítali 

v rozpočte. Takže to je to, tá dôležitá položka. Takisto aj vinník – nikto tu nehľadá 

vinníka. Vinník je jasný. Je to spomenuté aj v protokole, kto predsa to zavinil a kto je 

tým pádom štatutár toho, kto to zavinil, takže tam sa nemáme o čom baviť. Áno, je to 

možno prkotina, ale že, bohužiaľ, na takýchto prkotinách práve chytajú tak 

podnikatelia ... podnikateľov, ako môžu takto aj mestské časti. Nedostal som odpoveď 

na to, akú výšku pokuty sme dostali od Inšpektorátu práce ... žiadnu. Super. A čo sa 

týka opatrení, to, čo spomínal Peťo Hrapko, tak vlastne mali sme to doložiť 

Inšpektorátu práce do 15 dní od obdržania tej správy, takže predpokladám, že asi už ... 

už tie opatrenia boli realizované. Takže možno tá druhá časť je naozaj že zbytočná, 

stačí len možno dostať k nahliadnutiu tú samotnú správu. A aby som nezabudol – ja 

navrhujem zmenu uznesenia ... Petroveh ... Petroveho uznesenia a navrhujem, aby 

bolo uznesenie prijaté: Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov po a) 

konštatuje, že Dušan Pekár ako starosta a štatutár MČ Bratislava-Ružinov v zmysle 

§13a ods. 3 písm. a bod 2 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov hrubo zanedbal svoje povinnosti nedodržaním 

povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní v znení neskorších právnych predpisov a za b) odporúča Dušanovi 

Pekárovi, starostovi MČ Bratislava-Ružinov, aby sa v zmysle §13a ods. 1 písm. c 

Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vzdal 

mandátu starostu. A navrhujem, aby sme o týchto 2 bodoch a) a b) hlasovali 

samostatne. Pre tých, ktorí by mali problém hlasovať o tom bode ... o tom bode b), 

hoci teda tých pochybení tu už dosť, nielen toto jedno. Ďakujem. 

 

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

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja by som len rád zareagoval tu na pána kolegu Slobodu. Jedná sa mi 

o tú vec, že ... áno, štatutár je zodpovedný, ale keďže som majiteľ tiež nejakých firiem 

a viem, ako to tam funguje, tak ja by som vinníka hľadal ... a viem teda, že nemôžem 

všetko ovplyvniť, hoci potom ja som ten, ktorý za to cáluje, či už v Sociálnej 

poisťovni, zdravotnej poisťovni atď. Ja hľadám predovšetkým vinníka v legislatíve, 

pretože tuna pán kolega je aj poslancom NR, takže by si mali asi spytovať svedomie, 

aké zákony tam schvaľujú, pretože nie je normálne, aby v jednej krajine fungovali také 

zákony, ktoré za takéto triviálne pochybenie, ako je nejaké o 3 hodiny neskoršie 

prihlásenie zamestnanca, malo tak ďalekosiahle dopady na MČ, alebo aj akúkoľvek 
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inú súkromnú firmu. Toto je choré, že takáto legislatíva existuje.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teda ... ste tu traja prihlásení kolegovia. K bodu 

požiadal vystúpiť ako obyvateľ aj pán poslanec hlavného mesta Buocik, síce niekde 

vybehol von, ale dal by som hlasovať o jeho vystúpení. Počkajte, ja dopoviem. Dal by 

som hlasovať o jeho vystúpení už teraz, aby sme na to nezabudli, ale najprv 

samozrejme dobehnete vy, traja, ktorí ste tu prihlásení. Ak je tu súhlas s takýmto ... 

mám tu prihláseného, tak nechcem, aby to tu ostalo visieť. Ale najprv budete 

v diskusii pokračovať vy, v poradí pán Guldan, pán Lazík, pán Jusko. Preto poprosím 

najprv pripraviť hlasovanie o vystúpení obyvateľa. Nech sa vám páči. Prosím, 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Takže to schválenie vystúpenia obyvateľa sme schválili. Za 16, proti 

1, zdržalo sa 1, 3 nehlasovali.  

 hlasovanie č. 14. 

           za: 16, proti: 1, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 3 

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: A teraz, ako som avizoval, vrátime sa k vám, prihláseným, 

do diskusie. Prvý pán poslanec Guldan. Patrik, nech sa ti páči.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vyzval všetkých tu prítomných, aby sa ... aby 

bola dodržiavaná miera slušnosti. Mienim to tak, že aby sme mimo rámec obsahu 

prerokovavaného materiálu nevyťahovali veci na osobu, ktorá sa v rokovacej 

miestnosti nenachádza. Nepovažujem to za ... za slušné. A rovnako si myslím, že by 

sme nemali pripisovať neprimeranú mieru pozornosti návrhom, ktoré sa tiež netýkajú 

... netýkajú merita prerokovavaného materiálu. To, čo hovoril aj pán poslanec Ferák – 

to, že pracovníčka personálneho referátu zvyknutá roky vykonávať personálnu agendu 

poznajúc istý zákon, ktorý sa samozrejme dávnejšie zmenil, ale ho neaplikovala, nie je 

tak závažná vec, aby sme z toho vyvodzovali neprimerané závery. Platí stále - ak má 

tvrdosť zákona postihnúť subjekt, ktorý sa previnil, ale ten, kto je zodpovedný za tú 

sankciu, musí dobre zvážiť a dokonca si myslím, že ak bude rozlišovať, či ide o s.r.o., 

alebo ... alebo ... alebo MČ, abo obec, aj keď uznávam zákon, že sa nesmú robiť medzi 

rozdiely FO a PO. Ďakujem pekne za slovo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Je tu, pardón, malá technická. Ďakujem. 

Faktické – prvá pani poslankyňa Štasselová.  

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja súhlasím s pánom Guldanom, že naozaj sa tu vedie 

diskusia o človeku, ktorý vlastne nemá šancu k tomu povedať ani jedno slovo, takže 

nebudem sa zúčastňovať, nepodporím túto snahu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalšia faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja navrhujem zrušiť túto diskusiu a uznesenia sú už 

predložené, sú vcelku pre niekoho zrozumiteľné, pre niekoho nie. Ešte môže uplatniť 

počas schvaľovania. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže návrh na ukončenie diskusie, áno?  

 

p. Jusko: Áno.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Poprosím pripraviť hlasovacie zariadenie. 

V zmysle rokovacieho poriadku o takomto návrhu sa hlasuje hneď. Mám 

zaznamenaný presne ktorí ste prihlásení. Prosím, hlasujme o ukončení diskusie. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 1 sa zdržal, 6 nehlasovali. Schválili sme ukončenie diskusie 

s tým, že dokončíme tie príspevky, ktoré boli prihlásené vlastne pred týmto 

hlasovaním.  

 hlasovanie č. 15. 

           za: 15, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 6 

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:Áno, teraz sú tu, mám ich tu aj písomne zaznamenané, plus 

ešte sme schválili vystúpenia obyvateľa, pána Buocika. Tak k bodu môže obyvateľ. 

Dobre. Dám slovo pánovi poslancovi hlavného mesta, teda ako obyvateľovi. Tuto 

dopredu, nech sa. Áno? Dobre. Takže posúvate to poradie, môžeme, teda faktické 

dokončíme. Pán poslanec Drozd, nech sa páči.  

 

p. Drozd: Ďakujem. Zákony sa nám môžu páčiť, nemusia sa vám páčiť, ale musíme ich 

dodržiavať. Ja tiež polemizujem o daňovom zákone, tiež by som nechcel platiť toľko 

daní, ale keď nebudem platiť dane, tak mi to spočítajú. Nemusí sa mi to páčiť, ani 

rôzne zákony, ale keď ich nebudeme dodržiavať, tak je tu chaos. Keby sme tam dali 

toleranciu, čo ja viem, 1, 2 dni, 3 dni, myslíte, že by neprichádzalo k porušovaniu 

zákonu? Porušovalo by sa to. Ale preto ide o to, aby boli nejaké hranice dané a sú 

dané a tie sa majú spĺňať. Keď tam bude tolerancia a kto nechce  ... kto nechce 

dodržiavať zákon, tak ho nebude dodržiavať. A keď teda niekto je vo funkcii a je 

zodpovedný, no tak musí aj tú svoju zodpovednosť uniesť na svojich pleciach. Keď ju 

nevie uniesť, tak ide na dovolenku a je tu, teda nie je tu. My máme riadne rokovanie 

zastupiteľstva, takže ja myslím, že sa môžeme normálne vyjadrovať k tomu.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalšia faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. No keďže tiež si myslím, že keďže je neprítomný 

pán starosta, tak ono tá diskusia bez neho nie je to pravé orechové. Čiže nám nemôže 

odpovedať a nemôže sa ani brániť. Ale už druhýkrát po sebe nie je prítomný a neviem 

prečo. Žeby už medzitým sa vzdal mandátu? Žeby nám to pán Buocik medzitým 

niekde vyzistil rýchlo? On to bude určite skôr vedieť ako my. Ale ja chcem sa ešte 

opýtať ... ale vy dvaja vicestarostovia ste prítomní a mohli by ste aspoň vy odpovedať 

na otázky – ja som sa pýtala, kam až siahajú vaše kompetencie a ako ste do toho 

prípadne zatiahnutí ako spoluzodpovední? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Keď už sme ukončili diskusiu, sľubujem – 

odpoviem v Rôznom. Faktická pani poslankyňa Barancová. Nech sa ti páči. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja len zareagujem na pána Guldana. Myslím si, Patrik, 

že toto zastupiteľstvo ukázalo svoju korektnosť a slušnosť už vo vzťahu k tebe. Ja sa 

... tiež si myslím, že rokovať o takomto vážnom zásahu, ako je ... ako je odstúpenie 

starostu - mal by tu byť prítomný, ale myslím si, že už druhýkrát nie je prítomný, 

nevieme, prečo je prítomný, takže tí predkladatelia, ktorí to ... ktorí ... ktorí to zaradili 

do bodu programu, tak nevedeli dôvody neprítomnosti starostu. Myslím si, že pán 
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starosta by skutočne mohol na túto situáciu zareagovať tým, že by mohol zvolať 

mimoriadne zastupiteľstvo. Myslím si, že títo všetci poslanci tohto Miestneho 

zastupiteľstva si to zaslúžia. Tých problémov je veľmi veľa a chceme mať jasné 

odpovede, pretože my tie odpovede posúvame občanom a keďže nevieme na to 

odpovedať, tak si žiadame, aby sme dostali príslušnú odpoveď. Ďakujem pekne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. No ... aj po ukončení diskusie môžeme reagovať 

faktickými, ale na príspevky, ktoré už boli oznámené. Tak teraz premýšľam, ako toto 

... ako je to teraz korektne ... korektne v akom poradí odmoderovať, dať slovo ... na tie, 

ktoré odzneli ... No, rokovací poriadok v tomto dosť elastický, ale teda tie faktické 

dokončíme. Dám slovo pánovi poslancovi Patoprstému.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta, je to milé. Ja som ti chcel iba poradiť, že 

tak, ako v tom predchádzajúcom bode si hovoril, že nemôžeš reagovať na pani 

poslankyňu Šimončičovú – môžeš, lebo keby si sa prihlásil faktickou, tak môžeš 

reagovať na to, čo ona povedala, aj po ukončení diskusie. Iba toľko. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Zodpoviem v Rôznom. Pán poslanec Guldan, nech sa ti 

páči. 

 

p. Guldan: Ja len veľmi stručne. Ja osobne vnímam to, čo hovorila pani poslankyňa 

Barancová a chcem povedať, že najlepšie tento zbor prezentoval svoj postoj ku mne 

v hlasovaní 6. alebo 8. 10. 2015, keď som bol odvolaný z funkcie predsedu komisie, 

takže to si ja budem pamätať. To bol naozaj ... no za mojej neprítomnosti. Tak. To je 

podstatné. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. No, v akom poradí to urobíme? Neviem teraz 

presne, kedy mi došlo to prihlásenie do diskusie pána Buocika. Dám teraz slovo 

pánovi Buocikovi a potom dokončíme ešte vás, kolegovia prihlásení. Takže 3 minúty, 

nech sa páči. 

 

p. Buocik, obyvateľ MČ: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, ďakujem za 

možnosť vystúpiť k tomuto bodu. Ja musím povedať, že som tu počul celkom 2 

šokujúce závery. Prvý je ten, že či si myslíte, že starosta má vedieť, že takýto ... takáto 

povinnosť je zo zákona uložená. Jasné, že má. To o tom vôbec niekto pochybuje? 

Však nesie zodpovednosť za celú MČ. Jasné, že má. Všetci máme poznať zákony, 

ktorými sa riadi tento štát, o tom snáď nebudeme diskutovať. Druhá vec, ktorá tu 

zaznela – nebudeme sa ... nebudeme rozhodovať o pánovi starostovi, ak tu nie je. 

Dovedené ad absurdum, ak tu pán starosta nebude na ďalších 10 zastupiteľstvách, to 

akože nebudeme sa tomu vôbec venovať? Pán starosta dobre vie o tom, že toto je 

vážny problém. Je to v súčasnosti medializovaná vec. Neviem, čo by som ... aké ... aké 

okolnosti by mi museli zabrániť tomu, aby som prišiel vysvetliť svojim poslancom 

a svojim voličom to, že do akého ... do akého problému sa dostala MČ. To si neviem 

predstaviť, že aký ... aký ... aký dôvod môže mať. A to, ak je na dovolenke, tak to je 

akože úplne absurdné. Musím povedať, že asi najdôležitejšiu vec, ktorá tu dnes 

zaznela, povedal pán poslanec Sloboda. To nie je len o tom, že Ružinov príde o ... 

príde o eurofondy, na ktoré mohol čerpať. Sme si vedomí toho, že eurofondy bude 

čerpať Slovenská republika do roku 2021? Ten problém sa stal v roku 2016, tzn., že 

Ružinov a Ružinovčania neuvidia z eurofondov už ani mäkké f. A to, čo povedal pán 

... pán poslanec Sloboda – pozrite sa do návrhu rozpočtu, že aký je ten problém. Zákon 

523/2004 ods. 4 písm. d hovorí o tom, že dotáciu môžte čerpať vtedy, ak ste neporušili 
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Zákon o nelegálnom zamestnávaní posledné 3 roky. A je tam opačný princíp, ako 

v prípade eurofondov, kedy v prípade eurofondov musíte dodať papier z Inšpektorátu 

práce o tom, že ste to neporušili, ale v prípade dotácií sa automaticky predpokladá, že 

ste to neporušili, lebo je to uvedené v zákone. A ja vám prečítam teda, že o čo možno 

Ružinov príde, alebo že s vysokou pravdepodobnosťou príde. V tejto súvislosti ma 

napadá úplne absurdná, nekompetentná odpoveď pána prednostu – asi prídeme, alebo 

asi neprídeme? O čom sa, pre pána kráľa, rozprávame. Tak mi dovoľte prečítať, že 

o čo Ružinov asi príde: podľa návrhu rozpočtu na rok 2017 dotá ... decentralizačná 

dotácia, stavebný úrad – 65 000 EUR ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: ...čas.  

 

p. Buocik, obyvateľ MČ: dotácia matrika ... prepáčte, ale dovoľte mi to dopovedať ... dotácia 

matrika – 98 000, dotácia Štátny fond rozvoja bývania ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ľutujem, čas vypršal. Pre všetkých obyvateľov. 

 

p. Buocik, obyvateľ MČ: ... a to najdôležitejšie ... OK. To najdôležitejšie je, dotácia na 

služby sociálnych zariadeniach MPSVaR je 1 589 000. Tak si teraz povedzte, toto celé 

si vynásobte, to je dokopy ... to je dokopy 1,8 milióna ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: ... 3 a pol minúty, ľutujem. 

 

p. Buocik, obyvateľ MČ: vynásobte si to krát 3 roky. Ako hovorí Zákon o rozpočtových 

pravidlách verejných .... 

 

(Porušujete rokovací poriadok.) 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za pochopenie, už sú to skoro 3 minúty 40. Ďalší 

prihlásený – faktická pán poslanec Guldan. Faktickú môžeme.  

 

p. Guldan: Občan, pán Mgr. Buocik, vyčíta prednostovi, že používa kategórie „asi – možno“, 

ale on v svojom ... v svojej reči tiež uvádzal to isté, len nepovedal „možno“, ale 

povedal „asi“, alebo opačne – „možno“ a „asi“. Aký je v tom proste významový 

rozdiel? MY tu sme forsírovaní ako, alebo tlačení a masírovaní, ako keby naozaj tie 

veci nevyhnutne nastanú. To si len myslíme, že nastanú. To ešte o tom nikto 

nerozhodol. Na to si, prosím, treba dávať pozor. A jasne to vedieť odlíšiť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz prihlásený pán poslanec Lazík. Nech sa ti 

páči. 

 

p. Lazík: Ďakujem pekne. No, mám tu viacej poznámok, ale už ťažko teraz po tom všetkom, 

čo odznelo, kým som sa dostal na radu ... Takže možno miera tak pochybenia toho, že 

akou mierou pochybil úrad, alebo niekto iný, je trošku irelevantná v rámci tejto 

diskusie, pretože trest je jednoznačný, tzn., bol nám udelený a bude s nami nás 

sprevádzať ďalšie 3 -5 rokov, alebo nejaké obdobie. Možno, že za dobré správanie 

dostaneme nejaké skrátenie trestu. Súhlasím s Martinom Ferákom, že vo vedení firiem 

sa častokrát stáva, že nejaký zamestnanec pochybí, ale podľa mňa to menežérovi, to 

zase s ďalšími, .................................. že na to, aby sa s tým nejako vysporiadal a dal 

a spravil všetko preto, aby zmiernil tie dôsledky a napravil to pochybenie jednotlivých 

zamestnancov. V úplne inom svetle sa dnes pozerám na to, ako nám pán starosta ... 
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starosta nepodpísal uznesenie pána Guldana ohľadne Ružomberskej, keď sme chceli, 

že aby sa postavila Ružomberská za nejaké fondy atď. a vtedy sme nevedeli pochopiť, 

že prečo nechce podpísať to uznesenie. No dnes mi to dáva zmysel. Pretože už vedel 

vtedy, že asi na to fondy nepo ... nepo ... nepo ... nezo ... nedostaneme. A nikto z nás 

nechápal, že teda, že Ružomberská takto, ako sme naformulovali, uznesenie neprejde, 

preto nám hovoril o tom, že však budeme to sledovať inými cestami, inak sa 

dostaneme k tej Ružomberskej atď. A zároveň tá konštatácia na konci toho materiálu, 

že rok 2017 nepríde o žiadne peniaze v rámci tohto ... tohto dôsledku, je 

pravdepodobne preto, pretože ten rok 2017 bol už tak konštelovaný, že proste 

nebudeme žiadať o to, o čo nemôžeme. Takže, ak by sme porovnali možno s tým, že 

čo by sme mohli, ak by sme boli bývali, mali všetko v poriadku, tak možno že tá ... tá 

miera tých peňazí by sa dala vyčísliť. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte posledný pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Pán predsedajúci, veľmi krátko. Tuto koloval taký návrh na podpisy na zvolanie 

zasadnutia, už nie mimoriadneho, ale riadneho podľa ... podľa zákona. Ja som to 

podpísal, pretože my nemáme inú možnosť sa stretnúť s pánom starostom a hovoriť 

o jednej veci súvisle, jedine tým, že sa stretneme a to bude hlavný bod toho stretnutia. 

Neska vlastne nepodporím určite návrh na nejaké odvolávanie starostu. Tak, ja ho 

chcem počuť. Chcem ho počuť a podľa toho si urobím vlastný záver, či budem ... ako 

budem ďalej pokračovať. Čiže aj chcem to teda aj verejne vyjadriť, že podporím určite 

možno ten prvý bod toho uznesenia, to a), ktoré nám dáva pán Sloboda ako možnosť. 

Určite nie b), pretože ho chcem vypočuť a ak bude to riadne zasadnutie, tak vás 

prosím, príďte všetci. A každý z nás si môže urobiť vlastný nejaký uzáver. Ja tam 

nepôjdem s tým, že chcem niekoho odvolať, že chcem žiadať referendum, ale pôjdem 

tam s tým úmyslom, že chcem vypočuť pána starostu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tým sme vyčerpali príspevky, ktoré boli 

prihlásené pred tým ukončením diskusie. Preto poprosím návrhovú komisiu 

oboznámiť nás s návrhmi uznesení. Máme tam myslím 2.  

 

p. Reinerová: K bodu č. 4 sme dostali 2 návrhy. Prvý predložil pán poslanec Peter Hrapko 

a znie: Mestská časť Bratislava-Ružinov vyjadruje znepokojenie nad spôsobom 

vedenia MČ starostom. Ďalší návrh predložil pán poslanec ... a budeme o tomto bode 

hl ... Dajte, prosím, hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: To chcem povedať, mám teraz nejasnosť v tom, lebo 

vlastne kolega Vlado Sloboda dával návrh na pozmenenie uznesenia kolegu Hrapka? 

Takto ... 

 

p. Reinerová: ... takže najprv ide ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže ... 

 

p. Reinerová: ... zmena poradia ... Takže prečítam návrh, ktorý predložil pán poslanec 

Vladimír Sloboda k bodu č. 4: Miestne ... je to návrh na zmenu uznesenia: Miestne 

zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov po a) konštatuje, že Dušan Pekár ako starosta 

a štatutár MČ Bratislava-Ružinov v zmysle §13 ods. 3 písm. a bod 2. Zákona SNR č. 

369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov hrubo 

zanedbal svoju povinnosť nedodržaním povinnosti vyplývajúcich zo Zákona č. 
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82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

právnych predpisov; po b) odporúča Dušanovi Pekárovi, starostovi MČ Bratislava-

Ružinov, aby v zmysle §13a ods. 1 písm. c Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa vzdal mandátu starostu. 

Navrhujem, aby sa o bodoch a) a b) hlasovalo samostatne. Podpísaný Vladimír 

Sloboda. Prosím, dajte hlasovať samostatne.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže chápem to, teraz budeme hlasovať samostatne 

o bode a), bode b)? Tak som to pochopil? 

 

p. Reinerová: Áno. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. 

 

p. Reinerová: Čiže v bode a) konštatuje, že štatutár urobil chybu a v bode b) sa chce vzdať 

mandátu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Takže ako prv ...  

 

p. Reinerová: ... odporúča vzdať sa mandátu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže ako prvé ideme teraz hladovať ... hladovať, pardón, 

predbieham... hlasovať o bode a) konštatuje. Sa obrátim na predkladateľa, aby mi 

neverbálne na ... áno, správne sme to pochopili. Vieme, prosím, o čom budeme 

hlasovať? Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Pripomienky k návrhu 

uznesenia nezazneli, pripravme sa teda, prosím, na hlasovanie. Hlasujme.  

 

Hlasovanie: Za 9, 6 proti, 4 sa zdržali, pardón, 3 nehlasovali. Tento ... táto ... návrh uznesenia 

... časť návrhu uznesenia ... nebol schválený.  

 hlasovanie č. 16. 

           za: 9, proti: 6, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 3 

        - návrh nebol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Teraz budeme hlasovať o bode b), ktorý bol prednesený, 

tak je?  

 

p. Reinerová: Áno. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia, teda k bodu 

b)? Nie je tomu tak. Pripravme sa, prosím, na hlasovanie. Hlasujme. 

Hlasovanie: Za 9, 5 proti, 5 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh nezískal dostatočnú podporu na 

schválenie. 

 hlasovanie č. 17. 

           za: 9, proti: 5, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 3 

        - návrh nebol schválený 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Tým pádom, keď sme ...  

 

p. Reinerová: No vraciam sa k pôvodnému návrhu pána poslanca Hrapka, ktorý ešte raz 

prečítam: MČ Bratislava-Ružinov vyjadruje znepokojenie nad spôsobom vede ... 

pardón. Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Ružinov vyjadruje znepokojenie nad 
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spôsobom vedenia MČ starostom. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Celý návrh uznesenia, áno? 

 

p. Reinerová: Áno.  

 

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

je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 13, 4 proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

Ďakujem. Tým sme skončili bod č. 4.  

 hlasovanie č. 18. 

           za: 13, proti: 4, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 400/XXIV/2017 

 

 

Bod č. 4a 

Vystúpenie občanov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Priblížili sme sa k 17. hodine. Máme 2 minúty do 17-tej. 

Nakoľko obyvatelia už sú pre... sľúbil som prestávku, ale navrhujem, urobme naozaj 

iba krátku 5-minútovú. Je ... je ich viacero. Krátka 5-minútová prestávka, ale, prosím, 

tak, aby ... nestihneme? No, 16:58, to už je ... to už je zlé. Dobre. Takže pokračujeme 

v bode Vystúpenie občanov. Sľubujem, že po vystúpení obyvateľov už dáme riadnu 

dlhú, naozaj dlhú prestávku. Prečítam prihlásených obyvateľov v poradí, ako som 

dostal tieto ... tieto ... lístky od kolegýň z organizačného. Prvá pani Tilingerová - 

nadstavba ... téma nadstavba Košickej. Druhá v poradí pani Šefčíková – nadstavba na 

Košickej. Pán Košinár, snáď dobre čítam – parkovacia politika. Štvrtá v poradí pani 

Haršányiová – stavebná uzávera Pošeň – Sever - Juh. Toto sú teda všetci prihlásení 

obyvatelia. Navrhujem, dajme dať ... dám hlasovať o všetkých obyvateľov v jednom 

an blok. Nie sú nejaké námietky proti tomu? Nie. Preto prosím, pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme o vystúpení obyvateľov. 

 

Hlasovanie: Už teraz myslím zjavná väčšina. Áno. Za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal.  

 hlasovanie č. 19. 

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

        - návrh bol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Takže ako prvú poprosím pani Tilingerovú. Nech sa páči, 

sem dopredu na mikrofón, 3 minú ... Mám Vás prihlásenú ako jednu, žiaľ ... Je tu ... 

bolo jedno meno mi ohlásené, tak poprosím pani Tilingerovú, tuto, nech sa páči. 3 

minúty, ako všetci obyvatelia. Áno, vystúpenie obyvateľov je to rovnaké, ako riadny 

príspevok poslancov, 3- minútový. Nech sa Vám páči. 

 

p. Tilingerová, obyvateľka MČ: Dobrý podvečer vám prajem. My sme prišli z titulu toho, 

že nadstavba na Košickej 20 až 26 trvá 11. rok. Stavebné povolenie, ktoré bolo vydané 

v decembri 2003 a je to skutočne už nekonečný príbeh. Tak preto sme sa rozhodli 

s pani Ing. Šefčíkovou, že navštívime zastupiteľstvo, pretože už sa to skutočne nedá 

znášať. Stále sú nejaké protesty zo strany spodných, potom sú ďalšie problémy na 

úrade - tuto vo vašom úrade. Takže my sme sa rozhodli, že chceme vám to oznámiť, 

aby sa konečne s tým dačo niečo robiť, pretože my sme podpísali nájomnú zmluvu 
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s MČ, ktorá nám sama povedala, že musíme vybudovať parkovisko, aby sme boli ako 

skolaudovaní, takže vo vnútrobloku platíme prenájom časti pozemku, na ... teda na 

nájomnú zmluvu, ktorú spravuje MČ. Máme to na dobu neurčitú a neviem sa dopátrať, 

že prečo sú stále problémy, že či to je nejaké pochybenie niektorých ľudí na úrade, 

alebo stále je to nejaká sabotáž zo strany spodných, a to už je to neúnosné. Takže 

chceli by sme vás požiadať, či by ste nám vedeli pri tom pomôcť, pretože ešte som 

nevidela, a ja som bývalá úradníčka, ktorá som robila na starom Okresnom úrade, aby 

jedno stavebné povolenie trvalo tak dlho. Takže preto sme prišli a využili sme túto 

možnosť, pretože skutočne už len z ľudského hľadiska ... toto jeden úrad totiž to 

nemôže riešiť len jednu stranu a druhú stranu nie. A treba si vypočuť ľudí, treba 

debatovať s ľuďmi, však je tu aj bývalý pán starosta  Drozd, je tu aj pán zástupca, 

teraz vyšiel von, Sloboda, ktorý ovláda čiastočne túto záležitosť, takže buďte takí 

láskaví, venujte tomu pozornosť a skúste sa ako zahĺbiť do toho spisu, pretože už je to 

naozaj na kolaps. A v opačnom prípade, skutočne, keď to nepôjde normálnou cestou, 

prirodzenou, že nás skolauduje tento úrad, tak budeme musieť to riešiť inou cestou, 

pretože keď už platíme, skutočne, a nie malé peniaze za prenájom časti pozemku 

a z nejakého pochybenia stále sa nič nedeje, tak to už ako ... to už naozaj neni 

normálne. Takže asi toľko. Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otvorím diskusiu po vystúpení. 

Otvorím ... dis ... vlastne nie sme ešte v diskusii k tomuto bodu. Teraz len vystúpenie 

obyvateľov. Na všetkých sa samo ... áno, všetci dostanete svoje slovo. Navrhujem – 

vypočujme najprv obyvateľov, potom diskutujme ako nech tu fakt neskĺzneme do 

nejakej anarchie. Druhá pani Šefčíková, nech sa Vám páči. 

 

p. Šefčíková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Ďakujeme za priestor, že máme možnosť 

vysloviť trošku nespokojnosť s Miestnym úradom Ružinov, nakoľko, tak jak tu bolo 

spomenuté, dotýka sa to nadstavby Košická 20 – 26, ktorá sa rieši 1. stavebným 

povolením z decembra roku 2003, čiže je to 14. rok, kedy sa rieši kolaudácia 

rozostavaných bytov, ktorí 14 rokov bývajú v rozostavaných bytoch a nemôžu 

dokladovať svoje stavby, lebo, bohužiaľ, aj Stavebný úrad pochybil v určitých 

veciach. Bolo to napadnuté dokonca ešte aj Okresným úradom, takže skutočne si treba 

pozrieť a pozrieť sa do toho spisu, prečo, hej, obyčají ľudia, ktorí chcú byť vlastníci 

svojich nehnuteľností, sa nemôžu dopátrať kolaudácie. Kolaudácia bola, samozrejme, 

ešte aby to bolo vyjasnené, kolaudáciu začala stavebná forma, ktorá nedokončila 

stavbu a potom sa robilo nové stavebné konanie, alebo pokračovalo sa v stavebnom 

konaní, kde sa zmenili stavebníci rozostavaných bytov, čiže vlastne momentálne je aj 

uzatvorené , tak jak bolo spomenuté, nájomná zmluva na pozemok, kde vlastne 

k výstavbe rozostavaných bytov je potrebné zabezpečiť parkovisko, hej. Čiže už 3. rok 

sa platí nájomná zmluva. Parkovisko bude verejné, musí sa vrátiť Magistrátu, 

pozemok je Magistrátu, čiže hlavného mesta, kde sme dostali samozrejme na to súhlas 

a jedná sa o to, že vlastne to parkovisko má byť zriadené na mieste, kde je 

vybetónovaná plocha, bývalé športové ihrisko, ktoré je nefunkčné a vlastne jedná sa 

o minimálne úpravy na to, aby vlastne mohlo byť zriadené z toho parkovisko, lebo na 

poslednom prerušenom stavebnom konaní, bolo vytknuté, že vlastne nebolo územné 

rozhodnutie, takže by sme chceli zvážiť, že na tento účel určite netreba územné 

rozhodnutie. Museli sme dodať všetky doklady na to, zaktualizovať na povolenie, čiže 

všetky doklady Stavebný úrad momentálne má k dispozícii na to, aby mohlo dôjsť 

k výstavbe parkoviska na verejnom priestranstve, kde máme nájomnú, legálnu 

nájomnú zmluvu, kde by sme chceli dobudovať toto parkovisko aj pre okolitých 

občanov, lebo počet parkovacích miest od obdobia z roku 2004 sa zvýšil až na 29 
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parkovacích miest pre 14 bytov. Takže myslím, že ako financie pre vlastníkov, ktorí si 

to hradia z vlastných finančných prostriedkov, je to nemalá investícia na to, aby mohli 

dokladovať stavbu. Takže my sme chceli, aby ste sa skutočne už na toto mohli pozrieť 

a ukončiť tento proces, lebo to je 14 ročná stavba, ktorá si myslím, že neprospieva 

a pokiaľ by sme s tým išli do detailov a zverejnili to .......... , žeby to nerobil on, hej ... 

Stavebnému úradu, alebo Miestnemu úradu Ružinov ... poctu, hej? Takže by sme vás 

chceli poprosiť, že skutočne pozrieť sa na toto, všetky papiere tu boli pridelené, takže 

... Ďakujem vám. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Skoro na sekundu presne. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Šefčíková, obyvateľka MČ: Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. 3. v poradí je pán Košinár. Ospravedlňujem sa, 

ak to niekedy čítam nesprávne. Nech sa Vám páči. 

 

p. Košinár, obyvateľ MČ: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a poslanci. 

Nevystupujem prvý raz k parkovacej politike a iste nie ani posledný raz nie. Za 20 dní 

nadobudne účinnosť VZN Hlavného mesta Bratislavy č. 12 o parkovaní ... dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel. Je pravdepodobné, že už aj nadobudlo platnosť, resp. 

bol schválený dodatok k štatútu hlavného mesta – to neviem, predpokladám, že sa tak 

stalo, čiže už je čas na realizáciu vecí aj v rámci Ružinova. Tá prvá vec, o ktorej by 

som ... o ktorej by som rád čosi vedel, je VZN ružinovské, ktoré vlastne musí na 

domáce pomery upraviť to, čo je v mestskom VZN. Druhá vec, pretože už treba 

rozmýšľať nad konkrétnymi vecami je, aký bude osud parkovacích miest, ktoré sú 

prenajaté Ružinovom a zaplatené občanmi. Tretia konkrétna vec – čo sa stane s lesom 

rôznych dopravných značiek na stĺpikoch, napr. na Klincovej ulici, kde to je doslova 

les, na Sklenárovej ulici i na Ďalších miestach. Sú to všetko stĺpiky s dopravnými 

značkami, s dopravným značením, ktoré si občania zaplatili. Čo sa stane s ich 

majetkom? No a samozrejme ďalšia vec je, ako bude vykonané dopravné značenie? 

Zdá sa to všetko smiešne, ale za chvíľočku naozaj to môže byť realitou a tu si 

spomínam na slová pána zástupcu starostu Gajdoša z októbra vlaňajšieho, ktorý pekne 

povedal, že nebudeme ako Košičania, nebudeme mať problémy ako Košičania, naši 

občania budú informovaní. Rád by som teda poznal odpovede na tieto moje otázky. 

Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. A napokon posledná pani Soňa 

Haršániyová. Snáď dobre čítam. Nech sa Vám páči. Takisto 3 minúty. 

 

p. Haršányiová, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Ja by som chcela niečo sa prihovoriť 

k územnému plánu zóny Pošeň Sever – Juh, keďže tento územný plán zóny sa 

naťahuje, teda nie sú všelijaké prostriedky, nie sú všelijaké námietky, nie je 

vysúťažený zhotoviteľ a je podržaný proces verejného obstarávania tohto územného 

plánu zóny a chcela by som poprosiť Miestne zastupiteľstvo, pánov poslancov 

a Miestny úrad o urýchlené iniciovanie procesu stavebnej uzávery ako zóny ... zóny 

Pošeň Sever a Juh. Pretože komisia územného plánovania, životného prostredia 

a dopravy z 23. 1 . 2017 prijala uznesenie k doplnenému ... ja iba prečítam to 

uznesenie: k doplnenému bodu S3 ÚPN Zóna Pošeň Sever a ÚPN Zóna Pošeň Juh. 

Takže chcela by som poprosiť, ako aj komisia žiadala Miestny úrad, odbor 

regionálneho rozvoja a životného prostredia, o urýchlené samostatné vypracovanie 

nejakej jednoduchej dokumentácie, možno v nejakom skrátenom konaní, alebo 
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neviem, ako to funguje, pre stavebnú uzáveru autorizovanému architektovi, čo si 

myslím, že neviem jaký by tam bol zdĺhavý proces výberu tohto autorizovaného 

architekta, ale myslím, že by to nemal byť problém vybrať takého architekta ein – 

zwei, nie? A potom iniciovať proces vyhlásenia stavebnej uzávery v kooperácii so 

Stavebným úradom. A ja by som teda len naozaj chcela poprosiť pánov poslancov, aby 

sa za toto prihovorili, keď už sa nedá spraviť ten územný plán zóny pre rôzne, 

nazvime to, prieťahy od roku 2012, keď boli dané nejakých 20 podnetov a Magistrát 

z toho, ja neviem, 6 zobral a potom nakoniec ich ani nespripomienkoval, či ako 

vypadli z čohosi, z jedného bodu 3, potom z druhého bodu 4, takže by som chcela 

poprosiť, aby naozaj bol vybraný ten autorizovaný architekt čo najskôr, aby táto, 

aspoň táto, stavebná uzávera sa prospech náš ... nás občanov akože vykonala čo 

najskôr, pretože keď budeme zase 5 rokov toto vybavovať, tak zatiaľ bude ... budú 

tieto sídliská v Ružinove také rozobrané, že už žiadny investor tu nebude mať záujem 

a potom ako to bude podľa mňa úplne zbytočné, lebo nikto tu už nebude chcieť ako 

stavať. To bude už všade budú bagre, všade budú všelijaké jamy vyhĺbené. Takže ja 

teda ešte raz, aby bolo jasné, že o čo mi ide, žiadam, aby bola vypraco ... aby bolo ... 

aby bola vypracovaná stavebná uzávera na zónu Pošeň Sever a zónu Pošeň Juh v 

nejakom urýchlenom konaní. A teda, neviem, či mi niekto teraz môže povedať, že 

dokedy by to asi bolo možné vyhlásiť. Veď autorizovaný architekt - kto je neviem 

a potom teda v spolupráci so Stavebným úradom – toto je všetko, do tohto nebude 

rozprávať Magistrát, ktorý teda neviem prečo akože má všelijaké ako odbočky od 

tohto, ale toto všetko môže vyriešiť nás Miestny úrad. Takže by som ako teraz že, či 

by mi niekto povedal, že ako rýchlo by toto mohlo byť spracované, zhladené zo stola. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Na sekundu presne. Ďakujem. V tejto chvíli 

otváram diskusiu. Prvý prihlásený pán poslanec Drozd. Nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som odpovedal na pár otázok prvej, druhej pani. My, ako poslanci, 

nemáme právo nahliadať do spisu. Do spisu môže nahliadať na Stavebnom úrade iba 

účastník konania, starosta, ktorý je prenesený ... ktorý reprezentuje prenesený výkon 

štátnej správy a osoba odborne spôsobilá zo Stavebného úradu – títo ... tieto 3 osoby 

môžu do toho spisu nahliadať. MY vám vieme v podstate pomôcť tým, že budeme 

apelovať na starostu, aby ... aby riešil túto vašu vec promptne v lehotách, ktoré sú 

stanovené Stavebným zákonom. K pánovi Košinárovi – parkovacia politika, zmena 

štatútu bola v rokovaní Mestskej rady. Pán primátor ju stiahol z rokovania Mestskej 

rady, lebo mali viaceré MČ a starostovia výhrady voči zmene štatútu, čiže odkladá sa 

to na ďalšiu Mestskú radu, čiže aj na ďalšie Mestské zastupiteľstvo. A už iba pani 

Haršányiovej – súhlasím s Vami, treba promptne riešiť územné plány zóny v týchto 

lokalitách, možno prehodnotiť niektoré územné plány zón, ktoré nespĺňali svoj ... 

svoju úlohu - tie v podstate nejak dať nabok a venovať sa práve týmto, ktoré sú 

akútne. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalšia prihlásená pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tieto vystúpenia občanov berme všetci 

poslanci ako aj iniciatívu, pokiaľ sa s nimi nestretneme mimo našej práce, že na ktoré 

jasne ... niektoré veci máme pomôcť vybaviť, len, bohužiaľ, častokrát sa stáva, že sú to 

presne veci, kde môžme robiť to, čo presne povedal predrečník pán Drozd, že môžme 

robiť presne to, len sa dopytovať, pretože je to naozaj vyslovene kompetencia starostu, 

Stavebného úradu. A som preto, a preto tu má pán ten pán starosta má sedieť. Čo 
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máme teraz urobiť? Ďakujeme za tie podnety. Presne verím, že poslanci za dané 

volebné obvody sa s nimi stotožnia a budú apelovať spolu s občanmi na úrad 

a Stavebný úrad, aby dané veci riešil, aby urobil stretnutie zo všetkých zúčastnených 

strán. Ja ten problém ku Košickej si pamätám, ako členka komisie sme ho mali na 

komisii, riešil sa, Peter Hrapko mi je svedkom, je to veľmi vážny problém, z toho sa 

vyvodili nejaké možné riešenia. Som pomerne prekvapená, že po tých 5rokoch, čo 

sme to mali pred 5 rokmi na komisii, počujem, že ten problém nie je vyriešený a som 

... rešpektujem to, som rada, že ma nezastavujete, ako pána Bôcika a pri tej príležitosti 

... 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No mal by som ... 

 

p. Tomášková: ... no presne tak. Pripomínam, že buďme tolerantní, že keď niekto presiahne 

zopár sekúnd, tak sa chovajme ku všetkým rovnako. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Na Vlada Košinára nebudem tento ... reagovať, s ním si to 

vybavím osobne, ale ohľadne územného plánu zóny – je pravda, že tá Pošeň zastala 

a doteraz som nemal, ja som bol členom výberovej komisie, je to už 3 mesiace, alebo 

2 mesiace, čo ... čo to bolo vlastne zrušené to uznesenie a doteraz nemám teda 

informáciu. Je mi ľúto, že tu nevidím pána prednostu, neviem, či vy, niekto z vás 

pánov, mi to vie povedať, že kedy bude ďalšie výberové konanie? Pretože pokiaľ ja 

mám informáciu, tak to je jediná schodná cesta. Ale to, že nám ... nám bolo zrušené 

verejné obstarávanie neznamená, že to máme plne hodiť do koša. Takže keďže 

nedostávam ... nedostanem teraz asi informáciu, tak budem dávať interpeláciu v rámci 

interpelácie na ... na pána prednostu. 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Dobre. Ďakujem. Teraz pani poslankyňa 

Štasselová. Nech sa Vám páči. 

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Pani Haršányiová, som bola na tom verejnom prerokovaní, 

neviem, či tam bola a vlastne sme sa dohodli s pánom Penerom, že by mohol v záujme 

veci, keďže teraz preberá kompetencie pána starostu, začať výberové konanie na 

autorizovaného architekta, ktorý vytýči aspoň hranice toho pozemku, a tým pádom ten 

proces začať. Takže neviem, pán Pener, že či ste v tom niečo už urobili alebo nie. Pán 

Pener. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Príde na mňa rad. Odpoviem. Pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán vicestarosta. Na týchto vystúpeniach občanov je vidno, 

že tí ľudia naozaj sem chodia, že majú každý svoje problémy, vo svojej MČ. Prišli 

porozprávať nám, my sa nejako snažíme to riešiť. Toto aj kolegovia, reagovali. Ale ja 

si skôr myslím, že oni by mali byť otočení opačne, nie že ku nám, ale chrbtom ku nám 

a ku vám a minimálne pán prednosta, alebo nejaký poverený človek z úradu by si to 

mal zaznamenať tie ich problémy a potom im na to odpovedať, lebo ja nerozumiem, 

jak sa sem potom prídu, povedia nám tie problémy, my ich ani riešiť nevieme z titulu 

našej funkcie, lebo nemáme na to kompetencie a oni vlastne odídu domov a nič sa 

nedeje. A zajtra už sú problémy zabudnuté. Či vôbec sa niekedy uvažovalo na 

miestnom úrade nad tým, že tí ľudia, ktorí sem prídu na zastupiteľstvo verejne 

vystúpiť, že ten problém treba zaznamenať a následne toho človeka kontaktovať 

a nejako to riešiť. Alebo je to vyslovene iba ignorácia, že povedz si za 3 minúty, čo 

chceš a neotravuj nás. Ďakujem.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Na prednesenie faktickej nemusím podľa 

rokovacieho poriadku odovzdávať vedenie schôdze, tak len krátka reakcia pre pani 

poslankyňu Štasselovú. Ja pot ... alebo aj pre vás ... ja potvrdím, áno, že sme sa stretli, 

bavili sme sa na túto tému. Teraz naozaj nemám možnosť vám povedať nejaké 

konkrétne kroky, ale je to niečo, na čo sme nezabudli a čo s kolegami budeme riešiť, 

alebo rozpytvávať toto riešenie. Takže viem ... viem o Vás, nezabudol som. Len toľko 

som chcel. Pani poslankyňa Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Aby nedošlo k omylu – mňa zaujala poznámka z vystúpenia pani poslankyne 

Štasselovej. Pán Pener, prosím Vás, aj vysvetlite mi, čo znamená, že preberáte 

kompetencie pána starostu a v akej veci a akej veci sa to týkalo, lebo ma to dosť 

zaujalo a nerozumela som tomu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Odpo ... no ... aby som odpovedal, použijem riadnu. 

Odovzdávam slovo formálne pánovi Gajdošovi. Ja som nepovedal, že preberám 

kompetencie starostu. Nie, nie ... všetci ste mi tvrdili, že akože som teraz zastupujúci 

starosta, to nie je pravda. Ale kompetencie ... starosta on jednoducho ... starosta nie je 

ani v kóme, ani unesený, je na dovolenke. Niektoré veci prešli, samozrejme, patričným 

dekrétom, alebo ako sa to poverenie volá, na pána prednostu, ale ako nie som 

zastupujúci starosta v tejto chvíli. Ako, je to fáma, ktorá koluje, ale naozaj, nie je to 

tak. Skôr to vediem v zmysle Rokovacieho poriadku. Všetko? Vraciaš mi slovo? Teda 

vraciaš mi moderovanie, pán zástupca? Nikto ďalší nie je prihlásený. Áno? Pán 

zástupca Gajdoš. 

 

p. Gajdoš: Ďakujem za slovo. Ja by som rád reagoval na pána ohľadom parkovacej politiky 

tiež. Ja som sľúbil a sľubujem, že v prípade potreby určite budú občania dôkladne 

informovaní. V zásade treba povedať jednu vec, pán poslanec Drozd to už povedal – 

štatút zatiaľ nebol schválený. Okrem toho, samotní mestskí poslanci VZN-ko napadli 

u prokurátora. Tzn. platnosť tohto VZN-ka má podľa všetkého veľmi obmedzený čas 

a ktovie, ako to dopadne, či vôbec podľa neho bude hlavné mesto niečo môcť robiť 

a následne my. Čiže v tomto prípade, bohužiaľ, nepredbiehajme čas. My robíme podľa 

tempa, ktoré nám vlastne určuje momentálne aj miestny, teda mesto. Druhá vec je tá, 

že my momentálne sme dokončili štúdiu, jako sa to povie ... Nivy v konečnom 

dôsledku a momentálne sa pripravuje ďalšia štúdia zvyšku Ružinova, okrem Trnávky 

a Prievozu, pretože tie momentálne nepokladáme za nejaké pálčivé čo sa týka 

parkovania. Viem Vám povedať jedno, že Nivy ukázali jednu dosť vážnu vec, že cca. 

nám chýba 2 000 miest len parkovacích len na Nivách. Čiže je ten problém ... problém 

pred nami, komisia zasadala, pracuje, ale ešte nie sme v tom štádiu, aby sme vedeli 

Vám povedať konkrétne informácie a teraz Vás zahltili informáciami. Jednoducho je 

to viazané na mestské VZN-ko atď. Takže to je ešte relatívne dlhý proces. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prihlásený pán za... pán poslanec Patrik Guldan, 

nech sa Ti páči. 

 

p. Guldan: Ďakujem za slovo. Veľmi stručná otázka, aby to bolo jasné, preto ti dám takúto 

otázku. Je zákerná, ale vypovie o tom pravdu. Odpoveď. Pán zástupca, 1. zástupca 

starostu Pener môže alebo nemôže podpísať napr. rozhodnutie o umiestnení stavby, 

alebo stavebné povolenie? Môže alebo nemôže?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Čím sa prihlásim, aby som ... môžem faktickou? Neviem, 
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či ... Skúsim to faktickou, systém ma pustil. Nie, toto nemôžem. To je prenesený 

výkon štátnej správy, ako tu už aj zaznelo. Nie, nie, nie. Dobre. Nikto ďalší nie je 

prihlásený v diskusii. Končíme bod Vystúpenie občanov. Máme 17:22. Podľa 

Rokovacieho poriadku môžem dať prestávku max. polhodinovú. Dal by naozaj dlhšiu, 

ťaháme 2 a pol hodiny, alebo 3. Do trištvrte. To je taký okrúhly čas, aby to bol. Je to ... 

do trištvrte je 20 minút. Navrhujem, aby sme sa zišli v nejakom zaokrúhlenom čase, 

nie ... Takže do 17:45. 

 

 

Bod č. 5 

Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: No už, už som v éteri. Dobre zaujmime prosím miesta 

budeme pokračovať. Presvedčíme sa, či sme stále uznášania schopní, lebo boli tu 

nejaké odchody. Dobre. Prosím posaďme sa na naše miesta, budeme pokračovať. /.../  

Dobre. Páni poslanci, ktorí ste na nohách, panie poslankyne, zaujmite prosím miesta. 

Čas prestávky vypršal. Pokračujeme. Nech sa páči, na miesta všetci. .../.../..  2, 4, 6, 8, 

10, 12, 13. Dobre, sme uznášania schopní. Do sály, prosím, páni poslanci, nech sa páči 

budeme pokračovať. Ak som dobre rátal, v tejto chvíli sme už uznášania schopní. 

Takže prechádzame k bodu číslo 5 podľa toho nového pozmeneného číslovania. - 

Návrh termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva na rok 2017. 

Dámy a páni ide o materiál s rozvrhom zasadnutí zastupiteľstva aj miestnej rady, ktorý 

bol avizovaný už na miestnej rade 23. decembra. Predložený bol aj na rokovanie 

miestnej rady v januári. Dobre. Dôvodová správa bola k dispozícii. Nech sa páči, 

otváram diskusiu. Prvý pán poslanec Hrapko Peter. Nech sa ti páči máš slovo. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Pred týždňom sme mali zastupiteľstvo. Jeden z dôvodov vlastne 

bolo názor miestneho zastupiteľstva, ako by mali vyzerať zastupiteľstvá v tomto roku. 

Pán starosta, alebo neviem kto je predkladateľ, dal zase návrh na zmenu. Porovnával 

som to - je to ... z môjho pohľadu to určite nie je nie je žiadúce takýmto spôsobom pri 

týchto problémoch čo dneska máme, je nezmyselné, aby sme mali trojmesačnú 

...trojmesačný výpadok alebo dvojmesačný a podobné. Čiže  navrhujem, aby sme 

tento... toto uznesenie neprijali. Ďakujem. 

 

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

páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No - to, že neprijali, tak to nemusí nič písomne navrhovať. Ja tak isto 

chcem povedať, že načo to tu - v 1. rade to mohol byť kľudne informatívny materiál a 

vôbec sme sa s ním nemuseli zaoberať. Lebo pán starosta jak si spraví zastupiteľstvá 

a termíny, tak ich spraví. My na to nemáme žiadny dosah. Takže tuto nevidím dôvod 

na to ani brať to na vedomie, jak si pán starosta urobí tak má. Šak koniec koncov 

tvrdíte, že je to jeho kompetencia. Čo nás po tom. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A -  tak predsa! Už som chcel ukončiť diskusiu. 

Pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem. My už sme sa bavili na tom v decembri, teraz - to je poslanci verzus 

starosta  - v termínoch. Znovu zopakujem. My máme záujem sem chodiť, počúvať 

obyvateľov, rokovať. Nevidím tu pána starostu, už druhýkrát. A vôbec mu to 

nezazlievam. Ale nech nám neuberá to právo chodiť sem, aj nám. Minule tu zaznelo, 



49 

 

že ak jedna tretina, myslím,  poslancov podpíše návrh na... na zasadnutie, tak starosta 

by to mal zvolať. Čo sa stalo na januárovom zasadnutí. Čiže my neuberáme starostovi 

právo, jeho výsostné právo, ale my máme tiež právo a - myslím si, niekde medzi tým 

je dohoda - medzi poslancami, ale poslaneckými klubmi a starostom. Čiže vzniká ... 

dostávame sa do tej pozície, že budú takto chaotické zasadnutia . A prečo asi? Pretože 

je veľa problémov. Dneska sme videli. Keď sa chceme so starostom stretnúť, tak sa 

stretneme tu jedine tu. A hlavne tu! A keď sa chcú občania stretnúť so starostom, tak 

majú príležitosť. Ak dneska zazneli tie problémy, ktoré sú, boli konkrétne problémy a 

dozvedáme sa aj my, poslanci, za to ja ďakujem aj obyvateľom, že prišli a dúfam, že 

nikto z nás nebude používať slová zbytočne. Tu rečníte o tom ... alebo to. Tolerujme 

sa vzájomne. Kto nechce, nech nepočúva, kto chce nech počúva. Ale dajme si 

príležitosť. A tá príležitosť to sú zasadnutia. Ja som navrhoval v decembri 10, potom 

prišiel návrh pána poslanca Hrapka - myslím 8 , alebo sa mýlim? - A pán starosta 

chcel 6 pôvodne - ak sa nemýlim. Tak to je dosť málo. Ďakujem. 

 

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

sa páči. 

 

p. Turlík: Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že keď bol rozpočet, tak pán starosta zvolal 

rokovanie poslaneckých klubov a vôbec členov poslaneckého zboru. Tam sme sa 

zúčastnili, zopár nás bolo. Ja si myslím, že pán starosta, predpokladám, keď príde tak - 

a je tu takáto chuť z pléna diskutovať mimo sálu, tak je možné, aby sme to ...aby... aby 

také stretnutie bolo. Ale ja si ja som za to, aby sa diskutovalo vecne. A príkladom toho 

je jeden a pol hodinová diskusia k 2. bodu Slovenský ľadový zväz hokeja – dohoda - 

kde mne to prepáčte mne to pripomínalo High park. Každý sa potreboval porozprávať, 

vyrozprávať... Mnohé veci tam boli jasné, niektoré neboli. O tých diskutujme. Ale 

točili sme sa dokolečka. To je môj názor. Takže z pohľadu toho – áno - je dobré, aby 

sme diskutovali, však o tom je aj komunálna politika, vyjasniť si názory... Tak 

...budem rešpektovať rokovací poriadok a budem ticho. 

 

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

 

p. Jusko: Predsa nechcem viesť polemiku, ale – ho- spomínali ste rozpočet; ja si pamätám - 

pani Tomášková, ja som tam bol. Boli sme tam traja, na tom úvode, keď bol – hej? - 

bavili sme sa o zatepľovaní a tak ďalej ... škôl. A my sa tomu vôbec nevyhýbame. 

Čiže teraz ... -robme teda prezenčku, kto kde chodí. Ale my hovoríme o tom, že je tu, 

keď sa pána starostu spýtame nám  neodpovie. Tak dávajú aspoň občania otázky; 

konkrétne aj na pána starostu, aj na nás; aj my mu dávame otázku formou interpelácií. 

To je možnosť kontroly. Kde mu mám dať inde takúto možnosť? Raz som využil 211 - 

bolo mi odpovedané nie celkom úplne. Ďakujem. 

 

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

 

p. Hrapko: Ja som zabudol ešte jednu vec. Musíme sa dohodnúť na praktických veciach - ako 

to bude vlastne fungovať. Pretože dneska máme vlastne 2 návrhy. Vyzerá to tak, že sa 

nevieme dohodnúť. Takže by som to len prebral, ako to vlastne vyzerá. Budúce 

zastupiteľstvo, aj podľa tohto návrhu, aj podľa toho návrhu, čo sme schválili minulý 

týždeň má byť 28. 3. Takže tam problém nemáme. Ďalšie zastupiteľstvo máme - podľa 

nášho uznesenia z minulého týždňa 25. 4. Pán starosta tam dal až 16. 5. Čiže tam 

budeme musieť urobiť to, že sa urobí zase žiadosť o zvolanie mimoriadneho 

zastupiteľstva. Takže navrhujem, aby sme predišli takýmto spôsobom. To, čo sa 
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zhodneme, tak tam pôjdeme podľa plánu starostovho, to čo nie, tak pôjdeme podľa 

nášho plánu. Akurát si budeme musieť vždycky urobiť žiadosť tých deviatich 

poslancov na to, aby sa, aby starosta zvolal miestne zastupiteľstvo. Je to jak u bláznov, 

ale bohužiaľ, tak to je. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Prvá faktická - prihlásený pán poslanec Sloboda. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Toto je v podstate na tom, aby miestna rada, sa dohodla na tom, že 

akým spôsobom sa rozdelí program toho zastupiteľstva na to mimoriadne - 

v úvodzovkách – a na to, ktoré je tu spomínané v tom rozpise dátumov. A výhoda je, 

že aspoň nebudú trvať tak dlho. Lebo aj dnes, to teda, keby sme mali dokončiť všetky 

programy, tak bude extrémne dlhé. Takže to potom skôr miestna rada by mala 

navrhnúť, že toto prerokujeme na tomto zastupiteľstve a na ten zvyšok bodov 

programu zvoláme ďalšie zastupiteľstvo. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. 2. faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne.  To, čo hovoril pán Hrapko, že ... si môžeme zvolať 

poslanci mimoriadne zastupiteľstvo, to som aj minule navrhovala ja - že to môžeme 

riešiť aj takým spôsobom. Akurát problém je v tom, že na to mimoriadne, ktoré 

zvolávajú poslanci si musia pripraviť materiál sami a nepripravuje ich miestny úrad. 

Jedine, že by to bolo tak, že .. neviem akým spôsobom by sme požiadali miestny úrad, 

aby nám pripravil odpovede na otázky, ktoré predložíme v tom mimoriadnom 

zastupiteľstve. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem kolegovia. Dostávame sa do situácie, keď 

budeme faktickou na faktickú reagovať. A to rokovací poriadok fakt neumožňuje. 

Lebo jak to tu pribúda... faktickou na faktickú. Dobre, pán poslanec Hrapko, nech sa ti 

páči. 

 

p. Hrapko: Ďakujem pekne. Tam je problém s tou miestnou radou. Pretože miestna rada 

vlastne navrhuje... vedie ju starosta, navrhuje ho starosta. Takže je tam v celku 

problém, ako sa dohodnúť - počas takéhoto spôsobu nekomunikovania - to vidím 

vcelku problematické. Zabudol som ešte na jednu vec. Máme 20... podľa nášho - nami 

schváleného máme 28.2.2017 zastupiteľstvo. Ja by som navrhoval, že toto 

zastupiteľstvo by sme si urobili, pokiaľ teda ešte medzi tým nebude to mimoriadne - 

lebo naozaj, sa... nemám pocit, že by sa to nejakým spôsobom zmenšovali ... K tomu 

budem ... dneska tu budeme zase určite do polnoci. Takže - navrhujem, aby sme aj to 

28-ho urobili mimoriadne zastupiteľstvo. Ale to je moja... zase máš pravdu v tom, že 

neviem, ako urobíme program, materiály a podobné veci. To je skoro neriešiteľná 

situácia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Po dobu môjho príspevku odovzdávam vedenie 

schôdze pánovi zástupcovi Gajdošovi. Riadnu... prihlásil som sa riadnym na 2 veci. 

Chcem reagovať. Najprv odpoviem pánovi poslancovi Juskovi. A tie výhrady, že by sa 

starosta ... starosta snáď nestretával s obyvateľmi – naozaj, nechápem. Bol to starosta 

Pekár. A to teraz fakt nechcem naťahovať ani prihrievať polievočku, ale bol to starosta 

Pekár, ktorý zaviedol svoje pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Máloktorý starosta v 

Bratislave má na to odvahu. Nepamätám ani, že by v Ružinove niečo také bývalo. A aj 

stretnutia s poslancami. Veď starosta Pekár nás pravidelne zvolával k VPS-ke, k 
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rôznym problémom. Jednoducho to ... je tu mechanizmus stretávania poslancov so 

starostami. Netvárme sa, že nie. Ako - to tej výhrade naozaj nerozumiem. A ešte 

dopoviem k samotnému tomuto materiálu. No materiál predkladáme aj s tým - máte 

tam návrh uznesenia - berie na vedomie. A máme za to, že tento typ, alebo takto 

naformulované uznesenie sa nedostane do konfliktu s legislatívou. Všetko. Ďakujem 

pekne, pán zástupca Gajdoš, vrátiš mi vedenie schôdze. Áno, je to tak. Prvá faktická, 

pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Nedá mi nereagovať pán Pener. Zabúdate na jednu vec. Že my, poslanci, sme 

občania. Hej? A nechce sa s nami stretať. Takže tak to je. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja som vravel opak. Ale... dobre. Pani poslankyňa 

Barancová. 

 

p. Barancová: Ja som chcela reagovať, pán zástupca, práve na teba. Že by som bola veľmi 

rada – a opäť tu není pán starosta a je tu predložený takýto bod, ktorý je sporný. Tak si 

myslím, že pán starosta by si skutočne mohol osvojiť aj to, že by sa stretával s nami, 

ako ... ako s poslancami. A práve chcem povedať .. že - chcela som to presne povedať, 

že my sme najprv občania, potom sme poslanci. Takto. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A ešte faktická, pán poslanec Hrapko. 

 

p. Hrapko: Ja sa chcem opýtať, pán zástupca, ako to budeme robiť? Prakticky? Máme 2 

návrhy. Jeden sme prevolili je platný – hej? - aj keď teda pán starosta si myslí, že je v 

rozpore so zákonom. Odporúčam mu teda aby to dal na prokuratúru, nech to napadne, 

keď si myslí, že to nie je v súlade so zákonom; ale prakticky ako budeme 

komunikovať? Ako budeme robiť programy schôdzí? Ako budeme robiť materiály? 

To není celkom správny spôsob takéhoto riešenia. Preto som ti aj hovoril, že treba si 

sadnúť a treba si to naozaj vyhádať z očí do očí a dohodnúť sa na nejakom riešení. 

Pretože toto nás bude iba brzdiť. A budeme vlastné celé... celé... celú mestskú časť 

bude budeme - iritovať - neviem ako to povedať iným slušným spôsobom. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Odpoviem v tým... riadnom, čo už som sa prihlásil. Pani 

poslankyňa Tomášková ďalšia prihlásená. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. No, už druhé zastupiteľstvo sa venujeme harmonogramu 

zastupiteľstiev. Pán starosta v informatívnom materiáli, v decembri, predložil nejaký 

návrh ako si predstavuje, že by mali zasadať zastupiteľstva. Je všeobecný nesúhlas so 

šiestimi - na to margo prijali poslanci návrh uznesenia, že odporúčajú pánovi 

starostovi, aby ich bolo 9. Viedli sme tu minule debatu, čo je porušenie zákona, čo je 

nad rámec a podobne. Ja sa uchádzam o dohodu. Pretože ak sa tu budeme naťahovať, 

či platí tých 9, alebo či bude odsúhlasíme dneska tých 7 - zasa ja si myslím, že my 

nemáme dneska o čom hlasovať, kolegovia, keď sme podporili tých 9 na 

mimoriadnom zastupiteľstve. Prosím, aby buď predsedovia poslaneckých klubov 

alebo predsedovia politických strán alebo na nejakom grémiu, prosím vás, ja sa veľmi 

uchádzam o to - tu nejde o to; každý si nájde nejaký nástroj ; budú sa ad hoc zvolávať 

-á mesiac – zastupiteľstva; môžete mi niekto povedať aj za úrad bude to vyhovovať aj 

pracovníkom úradu? Lebo v konečnom dôsledku, tu nejde len o nás poslancov. My sa 

dohodne, my si vieme to zastupiteľstvo zvolať, máme na to nástroj. - Ale vyhovuje 

tak, že ... nebudeme mať ten harmonogram? Veď ten harmonogram nie je otázka toho, 

že či to je nad rámec alebo porušenie zákona. Ten harmonogram je praktické aj pre 
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chod úradu, aby vedeli úradníci... a spracovávanie materiálov, predloženie materiálov 

- ako budú fungovať komisie... Veď panebože, dohodnime sa a prosím aj pána 

starostu, aby v tejto veci jednoducho sa na to pozeral pragmaticky, v prospech chodu 

úradu a chodu mestskej časti. Hlasujeme-nehlasujme  - ja si osobne myslím, ja sa... 

nebudem hlasovať za tých 7, lebo sme už odsúhlasili tých 9. A nechám na pánovi 

starostovi, aby podľa toho postupoval a uchádzal sa o to, aby to bolo funkčné. A 

počkajme si na to, ako sa zachová. Ja si osobne myslím, že my tu tých 7 nemáme 

prečo schvaľovať. Ďakujem. 

 

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

potom, hlási sa aj pán prednosta o slovo. Potom mu udelím slovo. 

 

p. Hrapko: Chcem sa opýtať, kedy sa pán starosta vráti z dovolenky? Lebo naozaj, myslím si, 

že nemá ...nemá zmysel sa nejakým spôsobom dohadovať. Oslovíme ho... ako – 

predpokladám- ako predseda poslaneckých klubov, požiadame o stretnutie; keďže on... 

aj keď sme žiadali, dávali sme najavo, že sme ... nie sme spokojní, tak to bohužiaľ 

neinicioval. To budeme to iniciovať my. Potrebujeme vedieť, kedy sa vráti, aby sme si 

s ním vedeli dohodnúť stretnutie. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Odpoviem, len čo na mňa rada dôjde. Dobre. Avizoval som 

žiaľ dám slovo pánovi prednostovi. Činím tak. Nech sa ti páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ: Podľa čl. 5 zvolanie zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

spravidla starosta... spravidla na poslednom zasadnutí  miestneho zastupiteľstva v 

kalendárnom roku predkladá na schválenie ročný plán zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva... na nasledujúci kalendárny rok. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že 

„predkladá zastupiteľstvu, ktoré berie na vedomie.“  Pani poslankyňa, súhlasím s 

vami, že konsenzus určite. Pán starosta v decembri – 6,  vy ste predkladali 9. Pán 

starosta hneď na tom zastupiteľstve povedal, že navrhuje... že navrhne na ďalšej... na 

ďalšiu miestnu radu a zastupiteľstvo 7. Vy, na tom vami zvolanom zasadnutí, minulý 

mesiac, ste schválili opäť 9. Dnes už keď sa tento harmonogram schváli, tak už dnes 

bude tých zastupiteľstiev 8. Lebo ten januárový termín bol „akoby“. Čiže starosta zo 6 

išiel na 7; vy ste schválili 9. Už dnes vieme, že bude 8 čiže. Čiže ... starosta išiel 

dopredu; vy tiež –akože - ja navrhujem, ustúpte, lebo  -a ja vám garantujem, že tých... 

že tento rok menej... menej ako 8 už nebude. Lebo... lebo týchto 7 schválite. A vám 

garantujem, že ešte ďalšie 2 pribudnú. Alebo minimálne 1. A tak či tak sa dostanete na 

tú úroveň 9. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz niekoľko faktických. Prvá pán poslanec 

Jusko. Nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ja navrhujem .. diskusia sa neuberá dobrým smerom - aby predkladateľ stiahol 

tento materiál. Minulé zastupiteľstvo bol predložený nejaký návrh. Keď príde pán... 

pán starosta, buď sa s ním stotožní alebo nie. Alebo ako hovorí pán Hrapko, sa 

stretneme s ním. Veď sa tu nebudeme handrkovať – jeden – druhý - tretí deň... a 

nebudeme teraz – pozrite, koľko je už faktických pripomienok? Asi nedôjde k zhode. 

Ja vás na to upozorňujem. Prosím vás, stiahnite tento bod... materiál z rokovania. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Evidujem požiadavku. Ďalšia prihlásená pani poslankyňa 

Tomášková. 
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p. Tomášková: To, čo predviedol pán prednosta je presne to,  -súhlasím - veď toto není o 

handrkovaní a licitovaní a počítaní. Toto je o dohode! O dohode! Čo bude vyhovovať 

poslancom mestskej časti, ako úradu a pánovi starostovi. A pán starosta  ... teraz ste to 

pán prednosta absolútne dokázali, sa o tú dohodu doteraz neuchádza. Lebo len takto 

nám dá návrh..! Takto nám dá návrh! Prečo pred tým ... týmto návrhom - Napr. bolo v 

decembri jasné  6 že neprejde. My sme navrhli 9... Alebo teda – ako - prešlo 9. Ja 

osobne som za to nehlasovala. To je jedno. Prešlo 9. Hej? Okamžite mal zvolať pán 

starosta politické grémium a prejsť... A ten návrh, ktorý tu dneska mal byť a my sme 

potom, samozrejme, na to, že sa to neuskutočnilo, zvolali mimoriadne. My sme museli 

byť ... lebo on nám vlastne nepodpísal uznesenie.. hej?  - to .. sme nemuseli, ale chceli 

sme. Takže prosím, súhlasím, prosím – stiahnime - a uchádzam sa o to, aby návrh, 

ktorý príde ešte do tohto zastupiteľstva - ak príde, ak nebude náhodou pán starosta 

rešpektovať ten návrh, ktorý sme my potvrdili, aby bol konsenzuálny. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte faktické. Pán poslanec Alscher, nech sa 

páči. 

 

p. Alscher: Ďakujem. Pán prednosta, vy ste teda povedali, že vy garantujete že ich bude 8. A 

ja garantujem, že ich bude 9. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Teraz faktická pani poslankyňa Štasselová, nech sa 

páči. 

 

p. Štasselová: Ja som medzitým zabudla – asi- čo som chcela povedať. Ale ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Niečo podobného.... 

 

p. Štasselová: Nie..., že to, čo som minule povedala, v predchádzajúcom bode, že jednoducho 

počkajme na pána starostu – akože - predpokladám, že sa vráti z tej dovolenky, hej?... 

. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poviem mu. 

 

p. Štasselová: To je jedna vec. Ale druhá vec, že keď sme si minule odhlasovali tak veľmi 

rýchlo tých 9, tak prišla za mnou pani ekonómka a pýtala sa ma, že či teda rátame so 

zmenou rozpočtu? Takže... to len na margo. 

 

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

faktickou teda. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Áno, je potrebné rátať so zmenou rozpočtu, keďže sú tu tie 

problémy, že 5 rokov nemôžeme čerpať dotácie, tak možno pán starosta chcel ušetriť, 

tak že budeme mať menej zastupiteľstiev. Čiže keď nám to predloží takto, tak asi sa 

naozaj uskromníme, aby teda Ružinov mal peniaze, aby sme nešli nebodaj do nejakej 

nútenej správy kvôli tomu, že my poslanci sme ešte nenažraní a že chceme 

zastupiteľstva... Ale... ale iné som chcem pôvodne. To, čo povedala kolegyňa 

Tomášková aj Tomáš Alscher, že preboha - to už kam sme sa dostali, že tu už ideme 

teraz licitovať 7, 8, 9, 6 -  že - ja vám garantujem! - ja vám garantujem! -Šak preboha, 

toto by mala byť nejaká oficiálna pôda, kde sa majú prezentovať záujmy Ružinova a 

Ružinovčanov a nie o tom, že tu budeme licitovať, že či 6, 7, 8, 9...?!  Však už trošku, 

naozaj, ten úrad začnite viesť nejakým normálnym smerom! Však toto je absolútna 
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arogancia a amaterizmus. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A z faktických ešte jedna, pán poslanec Hrapko. 

Nech sa ti páči. 

 

p. Hrapko: Nechcel som reagovať, pán prednosta, ale nedá mi to. To je úplné nepochopenie. 

Mne je úplne jedno, keď zvládneme všetko za jedno zastupiteľstvo za rok, tak to 

zvládnime. Ale my vieme, že to nezvládneme. Dneska to budeme zase do 12-tej. Tam 

sa vôbec nejedná o to, že koľko ich bude. Tam sa jedná o to, koľko máme problémov a 

že sa musíme k nim stretávať. A spôsob vyhnívania problémov, ako sa to dneska deje 

na mestskej časti, je neprijateľný. To je... takýmto spôsobom sa ... to je  ... to je 

nonsens! Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz riadnou už dlhší čas prihlásený pán 

poslanec Sloboda. Nech sa páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No, opäť tu zazneli tie argumenty o tom, že pán starosta tu nie je 

prítomný, tak nemáme sa tu veľmi prečo vyjadrovať k nemu. No, pán starosta koniec 

koncov je autorom toho návrhu, že dnes máme zastupiteľstvo. Vedel o tom dopredu, 

dlhodobo, že teda dnes bude zastupiteľstvo. A napriek tomu teda tu nie je. Takže, 

myslím si, že to je jeho vec. Asi s tým súhlasí, že tu nie je a rokujeme ďalej aj 

o veciach, ktoré on sám predkladá v zastúpení. Takže nevidím dôvod k tomu, aby sme 

sa nevyjadrovali. Druhá vec, dôležitá ... dôležitú vec ponúkol pán prednosta, že 

garantuje, že tých zastupiteľstiev bude viac. Dobre. Tak keď ich bude viac, tak ich 

teda naplánujeme dopredu, aby sme potom nerobili chaos počas roka. Tak už keď 

vieme, že ich bude viac, tak si ich rovno naplánujme. A teraz práve riešime to.... 

/Nemohol by si prestať telefonovať, Patrik?!/  Čo sa týka toho počtu - vieme si to 

predsa dopredu ... dopredu naplánovať. Mimochodom, ... venujeme sa tomu už tretie 

zastupiteľstvo. A predpokladám, že ste mali aspoň minimálne 2 miestne rady, ktoré sa 

k tomuto bodu venovali, lebo to bolo na programe zastupiteľstva. Takže minimálne 

vlastne piatykrát sa tomu niekto venuje, že ktoré... jaký harmonogram. A je úplne 

jedno, ktoré z uznesení si zoberieme. Všetko je len - berie na vedomie - alebo  -

odporúčame - alebo čokoľvek. Je na starostovi, kedy to reálne zvolá. Máme tu 

napísané zastupiteľstvo na 28. 3. No keď ho zvolaná na 29. 3. tak nič sa mu za to 

nestane, lebo jednoducho je to jeho právomoc. Takže toto sú len informatívne 

materiály a pokiaľ na ne nie je zhoda, tak s nimi ani nemôžeme počítať, že to tak 

naozaj bude. Pretože jednoducho je to  iba jednostranný akt. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja pozerám na uznesenie z 31. 1. respektíve tie potvrdenia 

uznesenia. Je tam iba ten materiál, nie je samotné uznesenie ešte k tomu. Ale 

predpokladám, že tie potvrdenie uznesenia... a tam nemáme 9 navrhovaných termínov 

nami, ale iba 8. Možno tam nastala nejaká chyba. Prosím skontrolujte si to, lebo nech 

počítam, ako ... 2, 4, 6 ... je tam 8. Zrejme tam vypadol nejaký jún... Lebo je 20. 5. a 

potom je 19. 9. Takže teraz ja neviem čoho sa mám držať? Čo je potvrdené?.. . 

Nepodpísané uznesenie starostu, ktoré platí. To, čo sme schválili 31. januára, kde nám 

vypadol zrejme júnový termín ... alebo ... Čo platí? Teraz v tom neporiadok. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Tak teraz si... alebo poprosím pána zástupcu 

Gajdoša, aby mi neverbálne odovzdal slovo. Takže mám tu niekoľko vlastne bodov, 
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na ktoré som chcel reagovať. Niektoré sú už –ako- staršieho dáta. Ale aby to teraz 

zaznelo. Jedná - to už -  to bol dotaz kolegu Petra Hrapka vlastne, že ako bude to 

zastupiteľstvo zvolávané? Vlastne kolega Vlado Sloboda to vysvetlil. No zvolávanie 

zastupiteľstva je kompetencia starostu - podľa zákona. Myslím, tým je povedané 

všetko. A je to... teraz neviem - za túto vetu ma pán starosta vyťahá za uši - ale je to 

jeho problém, nie nás, poslancov. Pardon... teraz sám po sebe neviem prečítať – aha, 

že či to nebude nejaká kolízia ak budeme mať 2... 2 no nejaké také schválené 

zoznamy. Priznám sa, nad tým som... priznám sa nad tým som neuvažoval. Keďže nie 

som ten signatár tých žiadostí o to mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 31. 

januára. Ale myslím, že odpoveď je tiež  - zastupiteľstvo zvoláva starosta. No a ... 

niečo bolo iné už odpovedané. Asi myslím všetko. Aha. Nemám... ale dobre. 

Ukončenie dovolenky pán starosta plánoval na koniec tohto týždňa. Predpokladám. 

No... či si... Síce, musel by som mu ja podpísať predĺženie dovolenky. Takže budem to 

vedieť z prvej ruky. Dobre. Asi som všetko vyčerpal. Takže beriem si naspäť vedenie 

schôdze. Faktická pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Musím reagovať na vás, aj keď to dnešný deň je taký – akcia-reakcia  - , ale je viete 

spôsobiť tú reakciu, že vyvoláte ju vy. Bohužiaľ. Vy hovoríte, že tak to je rozhodnutie 

pána starostu, to je jeho problém.... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Kompetencia... 

 

p. Jusko: Tak sa teraz zbaľme a odíďme. A to je jeho problém – hej? Ako...  s takýmto 

prístupom, nedôsledným  - ako sa ja pozriem voličovi do očí? Že... tak ja ..načo sme 

tu? Nie? Zabaľme to! Toto mi nedáva súvislosť. A viete -  na 2. strane, toto rokovanie 

aj tu - však sa pozrite, aké je to chaotické. A máte vôbec oprávnenie na to viesť toto 

rokovanie? Máte to oprávnenie viesť toto rokovanie? Ja sa pýtam, pán Pener? Keď 

nezastupujete pána starostu, tak vám mal dať oprávnenie na vedenie schôdze. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Odpoviem faktickou - aj keď to bude faktická na faktickú. 

No, ak máte nejakú pochybnosť že nie som oprávnený, tak poukážte na ňu. Ja viem na 

základe čoho toto rokovanie vediem. .... Neviem, či sa mám odvolávať na všetky tie 

dokumenty – ako - rokovací poriadok atď. Mohol by som odcitovať článok 

rokovacieho poriadku, ale to nechcem fakt... teraz aby sme sa zvrhli na toto. Faktická, 

pán poslanec Bajer. Tam si. Sorry. Nech sa ti páči. 

 

p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pozeral som... sledoval som, že.. ale ja sledujem aj 

tie reakcie týchto zamestnancov, ktorí sú tuná vzadu za nami, za vašimi chrbtami, páni 

kolegovia. Tuná sú teraz v tejto diskusii sú tu útoky na prednostu, ktorý povedal 

nejaký názor, že budeme mať, a že garantuje, že budeme mať aj tých stretnutí viacej. 

To tam povedal, tuším kolega Patoprstý. No, áno, budeme mať. Pretože my to 

naťahujeme tento čas. A on reagoval na to, že hodinu aj pol 1 bod ... 2 hodiny 1 bod  - 

ako sa máme my pozrieť na týchto zamestnancov, ktorí tu sedia?! Ako sa ja mám 

pozrieť voči nim? Však my sme není pripravení vôbec! Keď diskutujeme, nie ...nie 

sme pripravení! Lebo my niečo prerokujeme na komisiách a potom sa tvárime na 

zastupiteľstve ako keby sme vôbec nič na tých komisiách nerokovali. Tak nemajme tie 

komisie! A prerokúvajme to na zastupiteľstve. Toto nie je na smiech. Toto je vážna 

vec. Načo sme tu potom teraz? Načo sme tu, keď my sa bavíme hodinu aj pol alebo 2 

hodiny o bodoch na komisiách ... chcem pokračovať .... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: To je faktická, tá sa nedá zdvojiť... 
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p. Bajer: ............ napr. Slovenský zväz ľadového hokeja sme to mali.... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Čas ... čas ... pán poslanec, musím žiaľ naozaj nasekať. ...  

No, zas máme faktickú na faktickú. Neprihlásili ste sa riadnym. Prosím vás, pán 

poslanec, to bude lepšie. Lebo faktická na faktickú.. Fakt to v tom rokovacom 

poriadku mame, že na faktickú sa faktickou nereaguje. ... Prihláste sa, prosím, riadnym 

príspevkom. Bude to fakt korektnejšie - z hľadiska rokovacieho poriadku. No dobre. 

Takže ...tú faktickú sťahujeme, áno, aby to... Takže riadnym príspevkom... Tak, áno, 

pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Poviem na to, že nie vo všetkých komisiách bolo prerokovaný... táto zmluva... 

minimálne v grantovej komisii nebola prerokovaná, kde som ja a myslím pán Turlík ... 

Jedine v tejto komisii a občasne ... ochrana verejného záujmu. Čiže v týchto dvoch 

komisiách - teda v tejto jednej komisii nebola prerokovaná. Takže ospravedlňujem sa, 

pán Bajer, bohužiaľ o tom som nevedel. A toto je jediná príležitosť, kde môžem 

povedať svoj názor. 

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. V prvom rade - opäť si dovoľujem navrhnúť ukončenie 

diskusie. Už aj kolega Turlík to vzdal. Čiže asi nebude treba. Ďakujem, ale ešte na 

teba pán vicestarosta otázka - niekde tu v pléne zaznelo, že či si osvojíš to - dokonca 

niekoľkokrát mi hovoria, že či si osvojíš stiahnutie toho materiálu? Čiže ... to by 

vyriešilo aspoň nateraz ten problém. A môžeme pokračovať v tejto zmysluplnej a 

plodnej debate na ďalšom zastupiteľstve. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno, vravel som že.... 

 

p. Patoprstý: ... a ešte teda dávam ten návrh na ukončenie diskusie, aby náhodou som 

nevyvolal zase.. niekoho stláčať gombíky. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre... No tak dobre. Ja teraz odpoviem na tento 

mikrofón - bez toho hlásenia, hej - lebo už by sa vlastne nemohol prihlásiť. Tento ... 

jak som  avizoval - tento materiál, alebo teda ten harmonogram, bol prvýkrát 

avizovaný už na miestnej rade 23. decembra. Ja pokladám za korektné predložiť ho... 

alebo nesťahovať ho. Ako ... je to materiál pripravovaný dlhodobo a nebudem mať za 

zlé nikomu ... akokoľvek bude hlasovať. A tá diskusia potom ..ako - bude možná. 

Dobre. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím pani predsedníčku 

návrhovej komisie oboznámiť nás s návrhom uznesenia. 

 

p. Reinerová: Predmetné uznesenie k tomuto bodu znie: Návrh termínov zasadnutí miestnej 

rady a miestneho zastupiteľstva zastupiteľstva na rok 2017: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie plánovaný harmonogram zasadnutí miestnej 

rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov nasledovne: 

Miestna rada .... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Stačí, ako máme uvedené v materiáloch... 

 

p. Reinerová: ...Tak, ako je uvedené v materiáli... 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Nie.  

...  K návrhu uznesenia? ... Takže dobre. Poprosím mikrofón pre pána poslanca Juska 

... k návrhu uznesenia. 

 

p. Jusko: Nie je mi teda zrozumiteľné ... To je starostov návrh – áno? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno. Keď už ma zvolávať ..tak hej. Áno. Vravel som asi 

2× som povedal – áno. Hej. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia. Pripravme 

sa prosím na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 5, 9 proti, 4 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia nebol schválený. 

 hlasovanie č. 20. 

           za: 5, proti: 9, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 3 

        - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 
 

Bod č. 6 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých 

detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, 

bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 6 - Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov o výmere 158 m² v objekte bývalých detských jaslí na 

Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú bytom Bajzova 14, 

Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poprosím ... a tu je - pani vedúca 

odboru sociálnych služieb, Valková, ktorú poprosím o uvedenie materiálu. Nech sa 

páči. 

 

p. Valková, MÚ MČ: Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh na prenájom 

nebytových priestorov v stavbe detské jasle Haburská ulica. O tento prenájom 

opakovane požiadala pani doktorka Reháková, ktorá tam prevádzkovala 

stomatologickú ambulanciu a ortopedickú ambulanciu. Plocha nájmu bola 158 m², 

cena za nájom bola 70 EURO za meter štvorcový, ktorý bol aj schválený na  

zastupiteľstve. V novembri pani doktorka požiadala opakovane spolu so svojím 

manželom. Manžel, žiaľbohu, na ochorenie exitoval, takže aktualizovala svoju žiadosť 

v plnom znení, ale už len na svoju osobu. Mestská časť navrhuje, vzhľadom na ten 

zdravotnícky výkon v tejto ambulancii, nájom ako hodný osobitného zreteľa. Cenu 

nájmu zvyšujeme na 72 EURO za meter štvorcový. Je to z tohto dôvodu, že mestské 

zastupiteľstvo už raz schvaľovalo takúto cenu nájmu zdravotníckych ambulancií 

priamo na miestnom úrade. Dobu nájmu navrhujeme na 10 rokov. Tento materiál bol 

prerokovaný v miestnej rade, komisia finančná, podnikateľských činností a komisia 

mandátová. Čo odporúčali všetky tieto 3 zasadania -  bolo, aby sa doba nájmu skrátila 

na 5 rokov a výpovedná doba aby bola... aby výpovedná doba bola ešte doplnená. Aby 

sa dala vypovedať aj 6 mesačná výpovedná lehota v prípade potreby využitia objektu 

na rozšírenie kapacít materskej školy. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja hneď nadviažem  -ako - z pozície 

predkladateľa. Vlastne toto odporúčanie miestnej rady a obidvoch komisií  - teda 

nájom iba na 5 rokov a výpovedná... mesačná výpovedná pre potreby ...pardon... 6 

mesačná... 6 mesačná výpovedná lehota, ak bude potrebné využiť objekt alebo 
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priestory na materskú školu. Obidve pripomienky - komisie aj miestnej rady si 

osvojujem. Takže autoremedúrou mením. No, tú výpovednú musíme tam ešte 

naformulovať; ale meníme teda ten nájom z tých desiatich na 5. Takže to si osvojujem. 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. A - pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať - pani Rehákovej  končí nájomná zmluva 

s Ružinovským domom seniorov; skončila 31. januára. Teraz, do dnešného dňa 7 dní 

je tam bez akéhokoľvek vzťahu k týmto priestorom . - Lebo je 7. februára. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Odpoviem. Teraz ... vlastne v decembri ...  - ja sa takto 

prihlásim, nech je to korektné; Patrik, môžem ťa preskočiť, ja to odpoviem radšej 

faktickou. Síce som predkladateľ, ale aby som nemal nejakú pochybnosť. Dobre. Pán 

kolega Guldan súhlasí. Poprosím pánov, prepnite mikrofón na mňa na faktickú. Už 

som. Dobre. V decembri došlo k úmrtiu manžela pani doktorky Rehákovej. Oni 

vlastne spoločne využívali tieto ... tieto priestory. A žiaľ, došlo k takému stavu 

neistoty ...pred tým úmrtím, aj po ňom, zo strany pani doktorky, že nevedela, či bude 

pokračovať. Pôvodne dokonca mala záujem iba o zmenšený ... zmenšenú plochu na 

využitie... na ďalší prenájom. Ale napokon až v priebehu decembra vlastne nám 

potvrdila záujem o celú .. celú plochu toho priestoru. Preto toto zdržanie. Mrzí nás to, 

ale boli tam objektívne ľudské dôvody. Faktická, pán poslanec Guldan, nech sa páči. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa pôvodne hlásil s normálnym príspevkom. 

Chcel by som tlmočiť názor, ktorý odznel aj na zasadnutí miestnej rady. Naplnenie 

podstaty prípadu hodného osobitného zreteľa by sa mal naplniť tým, že pôjde výlučne 

o výkon - osobný výkon pani doktorky Rehákovej. Ja pozerám tie materiály; sú v 

podstate rovnaké. A neviem... to ... možnože mi pani magistra povie, či sa mýlim - ale 

my sme žiadali - ja tu mám takú poznámku v materiáli z miestnej rady, myslím, že aj 

... neviem, či pani poslankyňa Tomášková si na to spomenie - my sme to viazali na 

výkon tej pani doktorke. Aby to nebolo tak, že bude prípad hodný osobitného zreteľa, 

ktorý sa netýka jej osoby. Ona tam bude prenajímať... zubárske kreslo dvom - trom 

osobám. To nie je potom prípad hodný osobitného zreteľa. To by mali povedať takí, 

čo sa vyznajú v ekonomike lepšie ako ja. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Dám slovo pani...   pani doktorke. Už som vás... 

pani Mgr. Valkovej. Poprosím o reakciu. 

 

p. Valková, MÚ MČ: Pre nás je teda prvý ten dôležitý bod. Ona –výhradne- žiada na 

prevádzkovanie stomatologickej. Tieto podmienky fungovania nájmu sú uzavreté v 

nájomnej zmluve, ktorá hovorí o tom, že bez súhlasu prenajímateľa nemôže dávať 

ďalšej tretej osobe. 

 

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

Môžeš. Nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. No, riešim tu akurát s kolegami tú otázku, že teda ... že odkedy bude 

platná tá zmluva? Lebo vlastne v uznesení máme len, že „dokedy“. Tomu rozumiem.  

Ale – odkedy? Samozrejmé, že to obdobie preklenovacie, kým zmluvu nemá ...to sa dá 

riešiť pomerne jednoducho. A teda oficiálne, že – odkedy? - navrhujeme uzavrieť 

zmluvu. Či takto uznesenie je vôbec v poriadku? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: V návrhu uznesenia... máme do. 
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p. Sloboda: Keď si všimnete uznesenia komisii, tak to pôvodné bolo, že od – A -  

samozrejme od 1. 2. to už nebude. Takže to môže byť akýkoľvek dátum... šak to 

obmedzí obdobie od 1. 2. do ... okamihu uzavretia zmluvy - Si určite vieme poriešiť. 

No, nemáme tu pani Kučerovú, zrovna, z majetkového. Ináč by som sa jej hneď spýtal, 

a by vedela odpovedať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Meniť uznesenie... to nepokladám za korektné. Pani ... 

faktická pani poslankyňa Tomášková. Asi myslíme na to isté. 

 

p. Tomášková: Toto riešia naozaj  - obchodný zákonník. Toto sú ... toto neni jediný prípad, 

keď sa nestihne tá zmluva. Ona ten priestor užíva. Jej sa spätne za to obdobie to 

nájomné ....... To sú neni veci, ktoré nevie obchodné právo riešiť. Uchádzajme sa o to, 

že ak my odsúhlasíme takýto nájom, tak dôverujme zasa v tomto úradu, že naši 

právnici a naše... naše oddelenie tú zmluvu uzavrie tak, aby bola správna; výbere 

nájomné správne a pani doktorka asi na to obdobie teraz nezavrela tú ambulanciu. 

Neviem. To znamená, že sa nejakým spôsobom určite v obchodnom zákonníku rieši. 

A je principiálne... je - chceme ju tam mať najbližších 5 rokov alebo nechceme mať 

najbližších 5 rokov? Alebo - ja stále sa prikláňam k tomu, že takýto objekt by sme 

mali prioritne využívať na potreby poskytnutia miest pre deti do materských škôl. 

Preto tu bol aj ten návrh toho polročného vypovedania; keby sa konečne mestská časť 

odhodlala k takémuto kroku a tú prenádhernú 4.000 metrovú ... či koľko 1.400 metrov 

štvorcových ...  záhradu – využila na to, na čo naozaj má byť využitá. Ale otázka znie: 

- Chceme tam mať pani doktorku? Nechce mať? Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Pán poslanec Sloboda... faktickou? 

Nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Reagujem na tie faktické, ktoré na mňa zazneli. Toto sme vôbec 

neriešili. Ani ja som to neriešil vo svojom príspevku. Ja som len čisto prakticky riešil 

návrh uznesenia, ktorý je - do nejakého dátumu. Ak tuto si všetci na úrade tvrdia, že to 

je v poriadku, že nemusíme schvaľovať, že odkedy  - dobre. Hádam je to správne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ďakujem. Nikto sa ďalší nehlási do diskusie. 

Končím diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu 

uznesenia s tým, že som si osvojil to skrátenie na tých 5 rokov. Takže rok 2027 mením 

na 2022. Dobre rátam? Hej. /Ako?... aha?... / Plus ešte tam musíme tú výpovednú dobu 

6 mesiacov. 

 

p. Reinerová: Mohla by som poprosiť o písomný návrh? Alebo...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Máme...  

 

p. Reinerová: ... Alebo prečítajte to, čo ste si osvojili, aby sme vedeli o čom hlasujeme. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Rok 2027 mením na 2022. 

 

p. Reinerová: Áno. Čiže o 5 rokov dolu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: A tú výpovednú dobu ... 6 mesačná výpovedná doba... 

pardon, pán prednosta mi poradí. Pardon krátke strpenie. Dobre. Takže ja to prečítam. 
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Schvaľuje nájom nebytových priestorov v objekte bývalých jaslí Haburská, 158 m², za 

nájomné 72 - v celkovej sume - na dobu určitú do 31. januára ...2000... januára 2022 s 

výpovednou lehotou ... lehotou 6 mesiacov, v prípade potreby využitia objektu na 

rozšírenie kapacít MŠ, pre MUDr. Katarínu Rehákovú. Keď - tak pán prednosta ťa 

poprosím teraz, ešte choď do návrhovej komisie, aby si tam bol pri tom, ak by to bolo 

potrebné upraviť. No nech sa páči, pán poslanec Hrapko bol prvý prihlásený...  

. 

p. Hrapko: Chcem len upozorniť pretože bol schválený zákon o jasliach. Toto boli pôvodne 

jasličky. Keď... keď tam dáme len materskú školu ... tak... tak to bude len pre materskú 

školu. Takže buď tam dáme materskú školu a detské jasle, alebo ....z ... dôvodu. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ešte pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ja by som odporúčala, aj pre... chod... plynulý tohto zastupiteľstva. Je 

stanovisko, ktoré normálne naformulovala komisia finančná. Bolo to aj na miestnej 

rade, že ak pán predkladateľ sa dopredu ...vie, že je stotožní s nejakým návrhom, aby 

si ho teda písomne pripravil. A odporúčam napr. využiť absolútne len to, čo je mi 

stanovisko z komisie finančnej,  ktorá teda presne berie na vedomie a odporúča 

schváliť .. A to znenie sa teda len dá preformulovať. Potom by sme sa tu nemuseli 

naozaj takto doťahovať  ...  o slovíčka. A v tom návrhu, ktorý navrhovala komisia je 

presne zadefinované - s polročnou vypovedacou lehotou a nie je zadefinované, pre aké 

potreby mestskej časti. Hej? Že či to budú detské jasle ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za pripomienku. Beriem. Dobre. Skončili sme 

s úpravou? Áno, poprosím teraz prečítať celkové znenie. 

 

p. Reinerová: Takže celé uznesenie k predmetnému bodu znie: Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov o výmere 158 m² v objekte bývalých detských jaslí na 

Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú bytom Bajzová 14, 821 08 

Bratislava, z dôvodu osobitného zreteľa. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu schvaľuje nájom nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí na 

Haburskej 2 v Bratislave o výmere 158 m² za nájomné vo výške 72 EUR za m2/ rok v 

celkovej sume 11.376 EUR/rok na dobu určitú, t.j. do 31.1.2022 pre MUDr. Katarínu 

Rehákovú bytom Bajzova 14, 821 08... s výpovednou lehotou 6 mesiacov, a to z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

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

uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Aha ... áno, pardon, už 

prevraciam list, keďže ide o osobitný zreteľ, potrebná je schválená trojpätinová 

väčšina. Aha ... máme pripravenú už prezentáciu. Prosím prezentujme sa pred 

hlasovaním. Dobre. Prezentácia skončila. Dobre bol dostatočný čas na prezentáciu.  

 Prezentácia: 19 
 

Prosím pripravme sa na hlasovanie. Teraz, nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 19, nikto proti, 1 sa zdržal, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia bol 

schválený. Ďakujem vám všetkým. 

 hlasovanie č. 21. 

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

        - uzn. č. 407/XXIV/2017 
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Bod č. 7 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

č. 305/XVII/2016 zo dňa 7. 7. 2016, ktorým bol schválený prevod 

spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku - Trenčianska 7 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame do bodu číslo 7 - Návrh na zmenu uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BA - Ružinov 305/XVII/2016 zo dňa 

7.7.2016, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckeho podielu na priľahlom 

pozemku Trenčianska 7. Aj tu poprosím pani vedúcu, magistru Valkovú, o uvedenie 

materiálu. 

 

p. Valková, MÚ MČ: Vlastníci domu Trenčianska 7 požiadali o kúpu spoluvlastníckeho 

podielu na priľahlom pozemku. Minulý rok v júli ste schválili uznesenie, ktorým boli 

zadefinované ceny, kategórie pre vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva 

a kategória - teda plus jeho rodinní príbuzní a 3. kategória pre tretie osoby - cena 

určená znaleckým posudkom. Existuje zákon č. 52/1996, ktorý hovorí o prechode 

socialistického vlastníctva.  V prípade, ak osoba si odkúpila byt za platnosti tohto 

zákona, pre ňu platí vyhláška Ministerstva financií, ktorá hovorí, že táto osoba má 

nárok na kúpu spoluvlastníckeho podielu 0,166 EURA za meter štvorcový. Tento 

prípad sa týka pani Jany Podolovej, ktorá bola súčasťou toho materiálu. Bla tam 

nesprávne uvedená cena.A preto by sme chceli požiadať o výmaz tohto riadku. Kúpa 

pozemku zo strany pani Podolovej je vlastne súčasťou zákonnej normy, na ktorú ona 

má nárok. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Za tú vzniknutú chybu sa, 

samozrejme, ospravedlňujeme. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Končím diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Reinerová: Prosím o hlasovanie ... prosím o hlasovanie v zmysle predloženého návrhu. 

 

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

k uzneseniu? Nie je tomu tak. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Ďakujem. Za 18, nikto proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia 

bol schválený. Ďakujem vám pekne. 

 hlasovanie č. 22. 

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

        - uzn. č. 408/XXIV/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Áno ... asi zaznelo zlé priezvisko. Správne je Podolínska. 

Tak, ďakujem. Nech to máme aj na tom zvukovom zázname. To bol bod číslo 7. 

 

 

Bod č. 8 

Návrh na poskytnutie bytovej náhrady rodine Matejovej z MŠ Bancíkovej 2 v Bratislave 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 8 - Návrh na poskytnutie 

bytovej náhrady rodine Matejovej z Materskej školy Bancíkovej 2 v Bratislave. V 
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krátkosti uvediem. Materiál, ktorý predkladáme, je vlastne súčasťou našej snahy o 

naplnenie priority - totiž rozšírenie kapacít materských škôl... pardon... v materskej 

škole Bancíková 2 sa nachádza služobný byt, ktorého uvoľnením, prestavbou, 

prepojením s inými priestormi sme schopní vytvoriť novú triedu materskej školy o 

kapacite pätnástich miest. Tento byt momentálne užíva pani Jana Matejová, už od roku 

1989. Pani Matejovej sme ponúkli bytovú náhradu. Byt sa nachádza na Jašíkovej ulici. 

Boli sme tam spoločne vlastne na obhliadke; pani Matejová súhlasila s ponúkanou 

bytovou náhradou. Tu možno také vysvetlenie. Vlastne VZN-ko mestskej časti 

umožňuje prideľovať byty len na dobu určitú. My však potrebujeme dať tejto rodine 

primeranú náhradu a ...  nájom bytu je chránený občianskym zákonníkom. Účelom 

bytovej náhrady je poskytnúť vlastne náhradné riešenie potreby bývania. Z tohto 

dôvodu, aby sme teda boli schopní dať adekvátnu náhradu, aj teda právne patrične 

ošetrenú, predkladáme návrh uznesenia, ktorý máte v materiáli - totiž schválenie 

nájmu na Jašíkovej 14 pre pani Janu Matejovú s manželom na dobu neurčitú. Materiál 

bol predmetom rokovania komisií. Stanoviska - súhlasné stanoviská - máte v materiáli. 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím pani 

predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

p. Reinerová: K nasledovnému bodu: Miestne zastupiteľstvo pre... po prerokovaní materiálu 

schvaľuje nájom bytu číslo 12, tretie poschodie, Jašíková 14 v Bratislave ako bytovú 

náhradu pre Janu Matejovú a Štefana Mateja  - na dobu neurčitú. 

 

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

je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 20, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol hlasujúci. Návrh uznesenia bol 

schválený. 

 hlasovanie č. 23. 

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

        - uzn. č. 409/XXIV/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Obzvlášť vám ďakujem. Máme niekoľko ďalších miest v 

triedach materských škôl. 

 

 

Bod č. 9 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 

zo dňa 7. 2. 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 9 - Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o zrušení Základnej školy Borodáčová 2. 

Tu poprosím pána zástupcu Gajdoša o krátke uvedenie. Ak bude treba, poprosíme pani 

Mgr. Kováčovú o doplnenie. Nech sa ti páči. Prosím mikrofón pre pána Gajdoša. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Predkladám, v podstate... v zásade, za sebou 

až 3 návrhy, ktoré sa týkajú Základnej školy Borodáčová, s tým, že prvé 2 vnímam 

ako formálny akt - ale nesmierne dôležitý, pretože, nakoľko mestská časť Bratislava-

Ružinov, ako zriaďovateľ materských a základných škôl, uznesením miestneho 

zastupiteľstva číslo 351 atď. z roku 2016 zo dňa 18.10.2016 schválila zriadenie 

Základnej školy s materskou školou na Borodáčovej ulici číslo 2 - z toho vyplýva 

nutnosť vzniku všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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o zrušení Základnej školy Borodáčová a následne vlastne nové všeobecné záväzné 

nariadenie o zriadení Základnej školy s materskou školou Borodáčová 2. Čiže dovolil 

som si uviesť naraz tieto 2 materiály, pretože nesmierne spolu súvisia. V prípade 

potreby, pani Kováčová, ale myslím si, že tento materiál je dosť jednoznačný. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Končím diskusiu. Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie o návrh uznesenia. 

 

p. Reinerová: Predmetné uznesenie znie, že: - Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní 

materiálu schvaľuje všeobecné záväzné nariedenie z roku 2017 zo dňa 7. 2.2017 o 

zrušení Základnej školy Borodáčová 2, Bratislava. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem.  ... Áno ... som v éteri... Sú nejaké pripomienky k 

návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Nakoľko ide o všeobecne záväzné nariadenie, aj tu 

poprosím o prezentáciu pred hlasovaním. Pripravte nám, prosím, prezentáciu. ... 

Prosím, prezentujme sa. Dobre. Bol dostatočný čas na prezentáciu. Pripravme sa, 

prosím, na hlasovanie.  

Prezentácia: 18 

Teraz. Hlasujme. Dobre  ... už v tejto chvíli zjavná stopercentná väčšina. 

 

Hlasovanie: Za 19, nikto proti, nikto sa nezdržal,  teda ... ani nikto nebol hlasujúci. Návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem. 

 hlasovanie č. 24. 

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

        - uzn. č. 410/XXIV/2017 

 

 

Bod č. 10 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2017 

zo dňa 7. 2. 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 

821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava - Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne 

záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k súvisiacemu bodu. Prečítam ... prečítam ho 

v skrátenom... bod číslo 10 - prečítam len skrátený skrátenú...  podobu toho dlhého 

názvu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o zriadení Základnej 

školy s materskou školou Borodáčová 2 – ďalej, ako máte uvedené v materiáloch. Pán 

zástupca Gajdoš, aj tu ťa poprosím o krátke uvedenie.  /Jéééé... pardon.. / Ja som sa  ... 

tak ospravedlňujem ... sa tak som sa sústredil na ďalšie body, že som to prepočul-  

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím pani 

predsedníčku návrhovej komisie o návrh uznesenia. 

 

p. Reinerová: Miestne zastupiteľstvo, po prerokovaní materiálu, schvaľuje všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov číslo z roku 2017 zo dňa 

7.2.2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou Borodáčová 2, 821 03 
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Bratislava, a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Ružinov číslo 25 z roku 2012, zo dňa 11. decembra 2012 o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne 

záväzným nariadením číslo 32 z roku 2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení 

školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Prosím o hlasovanie. 

 

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

Nakoľko.. aj tu ide o všeobecne záväzné nariadenie,  potrebujeme trojpätinovú 

väčšinu, tak poprosím najprv o prezentáciu prítomných. Áno. Ďakujem.  Už to 

máme... Prosím, prezentujme sa. Dobre. Bol dostatočný čas na prezentáciu. Ďakujem. 

Prezentácia: 18 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. Tak, už v tejto chvíli zjavná stopercentná 

väčšina. 

 

Hlasovanie: Za 18, nikto proti, nikto sa nezdržal. Návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem. 

 hlasovanie č. 25. 

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

        - uzn. č. 411/XXIV/2017 

 

 

Bod č.11  

Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti 

majetku v správe ZŠ Borodáčová 2, 821 03 Bratislava pre OS ESPRIT, 

Majerníková 62, 841 05 Bratislava, IČO 30851581 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu č. 11 -  podľa nového číslovania. 

Návrh na schválenie nájmu z dôvodu osobitného zreteľa, týkajúceho sa nehnuteľného 

majetku ZŠ Borodáčová, Bratislava, pre Občianske združenie ESPRIT, Majerníková 

62, Bratislava. Tu poprosím pána riaditeľa Kotyru, riaditeľa Základnej školy 

Borodáčová o krátke uvedenie. Áno, je prítomný.  Pozdravujem. Nech sa páči….  

 

p. Kotyra, riaditeľ ZŠ: Vážený pán zástupca starostu, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážené dámy a páni. Dovoľujem si vám predložiť na rokovanie a schválenie 

miestneho zastupiteľstva materiál - Návrh nájmu nehnuteľného majetku v  správe 

Základnej školy Borodáčová 2 pre Občianske združenie ESPRIT - a to ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Materiál prerokovala miestna rada a tri komisie miestneho 

zastupiteľstva. Miestna rada, komisia finančná, podnikateľských činností a 

informatizácie a rovnako aj komisia školstva, kultúry a športu materiál vzali na 

vedomie a odporučili ho na schválenie v miestnom zastupiteľstve. Komisia 

mandátová, legislatívno-právna a kontroly materiál prerokovala a vzala na vedomie. 

Priložený návrh nájomnej zmluvy posúdil právny odbor mestskej časti. Všetky 

pripomienky boli akceptované a zapracované do návrhu zmluvy. Vážení poslanci, 

predložený materiál predstavuje ďalší zo série krokov, ktorých cieľom je napĺňanie 

vízie reštartu základnej školy na Borodáčovej ulici. - Z toho som uspel vo výberovom 

konaní na funkcii riaditeľa školy. Základná škola Borodáčová je podľa počtu žiakov 

najmenej navštevovanou školou zo všetkých ružinovských škôl. Uskutočňuje 

výchovno-vzdelávací proces v školských rovnakých školských budovách ako 

Základná škola Drieňová, Nevädzová, Ostredková. Tieto školy navštevuje rádovo 3-4 

krát viac žiakov, ako má Základná škola Borodáčova. Škola dlhodobo zápasí o svoje 
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prežitie. Jej fungovanie nie je možné bez solidárneho prerozdeľovania finančných 

prostriedkov na úkor ostatných, ekonomicky stabilizovaných ružinovských škôl. 

Stagnácia počtu žiakov v modeli normatívneho financovania na žiaka spôsobuje, že 

stav objektov v areáli školy je oproti iným ružinovským školám zanedbaný, 

neinvestuje sa do neho a preto rýchlo chátra. Celé trakty školy zívajú prázdnotou, nie 

sú využívané ani udržiavané, neinvestuje sa tu do opráv  a poškodenia opadaných a 

zatečených stropov. V nevyhovujúcom stave sú vodoinštalácia, renováciu si vyžaduje 

osvetlenie tried, stavebno-stolárske výrobky, poškodené podlahy, tabule a podobne. 

Pre nezáujem zo strany tretích osôb poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, nie sú tieto 

priestory ani prenajímané. Doterajšie krátkodobé a sporadické nájmy nemajú potenciál 

potrebnej zmeny v zmysluplnejšom využívaní priestorov školy. Naviac - na treťom 

poschodí už priestory školy nespĺňajú hygienické a bezpečnostné štandardy 

požadované školskou legislatívou. Ako nový riaditeľ školy som postavený pred 

otázku, čo urobiť s týmto nevyhovujúcim stavom, ktorý sťažuje ďalšiu stabilizáciu 

školy a má tendenciu rýchleho zhoršovania sa. Prvý viditeľný krok k náprave 

predstavuje zriadenie nového subjektu - Základná škola s materskou školou 

Borodáčova a s tým súvisiace investície do B pavilónu školy. Touto cestou si vám 

dovoľujem poďakovať....  vážené pani poslankyne, páni poslanci za schválenie 

materskej školy a teda základnej školy s materskou školou. Druhým viditeľným 

krokom reštartu školy je predložený materiál. Sú v ňom obsiahnuté podrobne 

odôvodnené zámery vedúce k zmysluplnej vízii využitia dlhodobého nevyužívaného a 

chátrajúceho nehnuteľného majetku školy. Ako vyplýva z obsahu materiálu, ich 

realizácia prinesie pre školu, oproti súčasnosti, v reálnom čase aj reálne 

pomenovateľné  benefity. Zámery sú v predloženom materiáli, predložené analýzami 

priestorovej rezervy  pre prípad nárastu počtu žiakov základnej školy. Materiál 

obsahuje presnú finančnú kalkuláciu investícií a benefitov zo strany nájomcu alebo 

záujemcu. Ďalej účelové odôvodnenie dlhodobého  nájmu záujemcu s poukazom na 

výchovu a vzdelávanie na nim zriadených školách, ktoré Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky zaradilo do siete škôl  a školských zariadení ako neziskové 

organizácie. Na záver by som rád povedal, že okrem nájomnej zmluvy bude 

pripravená aj zmluva o spolupráci  medzi Základnou školou Borodáčova a 

Občianskym združením Esprit. Z vyššie uvedených dôvodov predkladám, ako riaditeľ 

školy, na schválenie nájom pre Občianske združenie Esprit za 1 EURO ročne na dobu 

20 rokov ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Vážení poslanci, dovoľujem si vás 

požiadať o podporu a schválenie môjho návrhu. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pánovi riaditeľovi za uvedenie materiálu, aj do 

problematiky. Zatiaľ si pokojne sadnite, prosím, tuto dopredu, ak by bolo potrebné sa 

vás niečo opýtať. Otváram diskusiu. Prvý prihlásený pán poslanec Jusko. Nech sa 

páči.  

 

p.Jusko: Ďakujem. Úvodom , pán riaditeľ, ja vám závidím, že preberáte školu, ktorá je 

zanedbaná, ale v jadre veľmi pekná škola, ktorá má peknú históriu, ale smutnú 

prítomnosť. A vlastne aj vy, keď ste nastúpili, tak od vás sa očakávalo, aby ste vniesli 

svetlo do tej školy a nehľadali staré riešenia. Staré riešenie je prenajať niekomu túto 

školu, nejaké poschodie... Viem, že v minulosti to bolo, neprešlo to. Nebudem teraz 

hovoriť, že boli prenajaté alebo neboli, v akom stave. Viete, mne je veľmi smutno, 

keď idem na základnú školu a vidím popri základnej škole napísané súkromná škola. 

Neviem, ja to vždy vidím, ako keby tam boli dvaja páni na tej škole. Není tam vidno 

ten ťah na bránku. Ten ťah na bránku - to je práve tá škola, to je ten riaditeľ. Má teda 

ukázať ... a obrazom toho tu v Ružinove je, že tam, kde sú schopní riaditelia a 
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riaditeľky, aj tá škola vyzerá. Nebudem menovať, aby som nikoho neurazil. Čo ma 

zaráža na tom sú dva skutočne dôležité veci. Finančný prínos, ktorým oponujú tí, ktorí 

to predkladajú,  - za rok zarobíme 1.344 EURO. To nám skutočne pomôže mestskej 

časti pri tom, čo sa tu... v predchádzajúcich častiach sme hovorili o tých finančných 

sumách alebo v minulosti, to je úplne zanedbateľná čiastka. Doba prenájmu 20 rokov. 

4 volebné obdobia nemáme problém.  - Dajme to. - Čo keby sme to dali na 100 rokov? 

Dlhodobé...  vaša stratégia dlhodobé prenájmy nad krátkodobé. Čo sa takto pozrieť 

vlastnými silami rozbehnúť tú školu? To je najťažšia vec. Najťažšia vec. Zdĺhavá, 

pomalá. Ale to svedčí o dobrých menežérskych vlastnostiach, ktoré ste boli, 

predpokladám, vy vybraný aj na riadenie tejto školy. Máte konkurenciu - 

Novohradská, gymnázium. Lebo tam sa hovorí o jazykoch. My na Novohradskú 

nebudete mať , jazykovú, nikdy. Tam to je aj základná škola, kde sa pokračuje v 

angličtine na gymnázium. Čiže tam je tá...to napojenie. Dokonca tam berú také, že 

rodení Angličania na základnú školu, čo som sa čudoval, ako keby to bolo pre 

zmiešané rodiny s Angličanmi. Teda.... Očakával som skutočne viac. Viac, že ... 

pretože nie som v rade, že nám predstavíte program, ale... nevidím nič len staré 

riešenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Vidím, že pán riaditeľ si robil nejaké poznámky, 

ale dáme ešte priestor ostatným prihláseným do diskusie. Potom zodpovieme, ak treba. 

Pán poslanec Hrapko, ďalší v poradí. Nech sa ti páči.  

 

p.Hrapko: Ďakujem pekne. Viete, že som poslanec za Pošeň.  Borodáčová je moja srdcová 

záležitosť. Veľmi som bojoval za to, aby sa táto škola reštartovala. Stretol som sa aj s 

pánom riaditeľom, aj s budúcimi nájomcami….Nie som celkom spokojný s takýmto 

riešením. Poviem, čo mi vadí najprv. 37 rok je naozaj strašne veľa. Tie investície, 

ktoré do toho ten nájomca bude dávať budú len na prvých pár rokov, ale toto je nájom 

na 20 rokov. Tam bude treba tú školu, keďže je tam nájomné 1 euro, tá škola sa bude 

musieť opravovať. Generálka. Podobné veci. To sú veci, ktoré tam jednoducho do 

toho bude treba dávať. Kto to dá? Hej. Čiže toto ... toto sa mi celkom nezdá. Ďalšia 

vec je zmluva o spolupráci. Pokiaľ tam má byť zmluva o spolupráci, mala byť 

predmetom tohoto materiálu. To nemá byť..to, že ako na čestné slovo potom že potom 

sa to urobí. Nie som s tým ako ja...ja som pána riaditeľa volil, podporil som ho, 

vysvetľoval som mu v čom je problém. Máme tu je to posledná štátna škola, ktorá….. 

A pán kolega Jusko má pravdu. Vy ste tam boli na to, aby ste sa tú školu pokúsili 

nejakým spôsobom zvrátiť. Ten potenciál je. Tí žiaci sú. Treba presvedčiť tých 

rodičov, že tá škola je naozaj..má tú kvalitu na to, aby ... aby nejakým spôsobom 

podporila. Nemáme ani problém s tým, aby tam bola ďalšia škola tak, ako je to 

navrhnuté. Ale toto je moc. Toto podľa mňa tú školu, tú základnú školu štátnu zadusí. 

Nemyslím si, že toto je ten ten správny spôsob a vôbec sa mi to nezdá ekonomický. 

Pretože naozaj, tam sú síce tie prvotné náklady, ale neviem, akým spôsobom budete 

riešiť alebo ako bude robiť miestny úrad v budúcnosti, za 10 rokov,  opravy. Tam 

bude treba robiť stredné opravy, generálne opravy. Kto to bude platiť? Mestská časť? 

Na základe nájomnej zmluvy za jedno euro? Keď, keby..my sme dúfali..Ja som teda 

osobne dúfal, že sa podarí podobný zázrak ako s Drieňovou. Kolega nechcel menovať, 

ale ja to kľudne pomenujem. Ten potenciál je. Tých detí je veľa v tom Ružinove. 

Ružinov má dobré meno...To znamená, že keby sa tá škola nejakým spôsobom 

pozbierala, tak je tam pomerne veľká šanca. Ale závisí to od toho vedenia. Mne to 

pripadá, nehnevajte sa na mňa, že ste prišli, hodili flintu do žita a riešite len len to len 

nájmom. To nie je podľa môjho názoru správne. Ja som Vám písal, my sme sa spolu 

hovorili, ja som vám to vysvetľoval tie svoje výhrady. Je to tak..Poprosím druhý 
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príspevok.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte jeden. Nech sa páči, áno. 

 

p.Hrapko: Vzhľadom k tomu..Navrhujem, budem dávať zmenu uznesenia a to návrh do 

31.7.2027. Je to z toho dôvodu, že naozaj nikde som tam nenašiel o tom, ako sa budú 

riešiť opravy tej školy aj kto to bude platiť. To je jedna vec. A druhá vec, pevne 

dúfam, že tá škola sa za tých 10 rokov tak spamätá, že bude že budeme mať 

problémy….že budú problémy s priestorom. Tak ako je to na iných školách. Čiže, 

nemyslím si, že to je celé ako zle, to si vôbec nemyslím. Myslím si, že to je dobrý 

nápad, ale je to podľa mňa je to trošku prešvihnuté. Preto dávam aj chcem...poprosiť 

ostatných kolegov, aby podporili ten návrh nájmu len na 10 rokov. Beriem, že tam sú 

nejaké investičné náklady, ktoré teda môžu tomu nájomcovi nejakým spôsobom robiť 

problémy, keďže to bude mať len na 10 rokov. Bavme sa o tom, teda že časť tých 

investičných nákladov zaplatí mestská časť. Lebo šak je to naša škola. To není ako 

nejakým spôsobom. To není cudzie, hej. Čiže..Riešiť to vyslovene že chytiť a  dať to 

niekomu inému nie je to úplne to, čo som si ja osobne predstavoval pod riešením 

problému Borodáčová. Čiže chcem vás poprosiť o podporenie tohoto názoru, tohoto 

môjho názoru. Poprípade, stiahnime to a pome sa ešte raz pozrieť na zmluvu a pome 

rokovať aj s tým nájomcom o tom, ako to urobiť tak, aby to bolo vyváženejšie. Nezdá 

sa mi to, v tomto okamihu sa mi to nezdá vyvážené. Ja som aj vtedy hovoril tie tie 

svoje výhrady. Opakujem ich aj teraz na tomto stretnutí. Nedostal som presvedčujúce 

argumenty, aby som svoj názor zmenil. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz s faktickou pani poslankyňa Tomášková. 

 

p. Tomášková: Ja svoje argument, prečo podporím tento materiál v tom predloženom znení, 

ako bol, zdôvodním vo svojom diskusnom príspevku. Len by som chcela dať niektoré 

veci z príspevku pána Hrapka na mieru. Ja by som vôbec neporovnávala situáciu na 

Základnej škole Borodáčová so situáciou, ktorá bola na Základnej škole Drieňová. Pán 

riaditeľ na Drieňovej urobil obrovský kus roboty. Kto tú školu pozná, vieme, že urobil. 

Ale v takej zlej situácii po preberaní nebol. To si treba uvedomiť. Tá škola nebola v 

takejto situácii, že by mala 170 žiakov a bola v troskách. To znamená, že to je 

neporovnateľné. Ja by som skôr porovnala situáciu s Medzilaboreckou, ktorá bola pred 

pár rokmi naozaj kolovali chýry, že na odstrel. Pomohol jej tiež dlhodobý prenájom 

súkromného gymnázia, ktoré sa potom presťahovalo na Bajkalskú. To bolo prvé 

súkromné gymnázium v Bratislave, ktoré zakladal nebohý pán Tóth, ktorý tam bolo po 

dobu naozaj kým nezohnali, rozšírili sa. To na margo toho, že nie tie informácie, ktoré 

pán Hrapko povedal boli korektné a porovnávateľné a ďalej by som potom naozaj 

poviem svoje..svoje odôvodnenie, ale myslím si, že aj odôvodnenie finančnej komisie, 

lebo na finančnej komisii sme to hodinu a pol preberali, v diskusnom príspevku. 

Ďakujem.  

 

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

Štasselová. Nech sa páči. 

 

p.Štasselová: Ďakujem pekne. Ja som sa chcela opýtať, pán riaditeľ, nie je to celkom jasné, 

že to je...to by vlastne občianske združenie ESPRIT by bolo vlastne komerčným 

subjektom, ktorému škola prenajíma ten priestor? Pretože škola má zriadené, ja som sa 

pozerala, ja som najprv myslela, že to je kvôli tomu, že 2% chcete žiadať, ale škola má 

vlastne svoje občianske združenie na 2%.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím poznačiť si dotaz a potom dáme… 

 

p.Štasselová: Keby ste mi mohli na to odpovedať. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz dám slovo pani poslankyni Tomáškovej. 

 

p. Tomášková: Ďakujem pekne. Budem mať väčší priestor. Musím povedať pravdu, že keď 

som si daný materiál prečítala, je pomerne obsiahly, má 67 strán. Nevravím, že všetko 

som prečítala podrobne, ale venovala som sa mu. Ale hodinu a pol komisia tento 

materiál prerokovávala. Aj bola prítomná pani zástupkyňa našej..nášho odboru 

školstva, pani Kováčová. Nie už pri samotnom, ale ešte sa... sa pýtali...Musím 

povedať, že sme kládli tiež veľmi, by som povedala, možno na predkladateľa 

nepríjemné otázky. Boli nám zodpovedané. Ja vôbec nevnímam..Treba si prečítať. 

Všetky tie otázky, ktoré tu povedal pán pán Jusko naozaj..zdajú sa na prvý pohľad ako 

že dávame komerčný. Ale veď to je občianske združenie, ktoré robí vzdelávanie. Ono 

- keď sme sa pýtali, či tvoria zisk. No celý zisk ide na výplaty učiteľom, chod tej 

školy. Pýtali sme sa, či bude zabezpečené rozšírenie kapacít. Pán riaditeľ má 170 detí, 

kapacita školy je asi ako Nevädzová a ako asi..Drieňová, tzn. on má 400..700...táto 

škola sa nejde rozširovať. Funguje, kto si pozrie históriu a vôbec stránku ESPRITu 

vidí, že to je škola, ktorá sa počtom detí nemení už dlhé roky. Má v každom ročníku 

jednu triedu. Ona...toto čo tu počujem, že hrozí..pohltí to? Nepohltí to? No na to bude 

zmluva o spolupráci a na to bude u nás, či to pustíme, u nás, u poslancoch. 

Ďalej...Dlhodobosť? Šak si uvedomme, to je základná škola s gymnáziom. Ktorý rodič 

tam dá dieťa, keď mu negarantuje tá škola nejakú..absolvovanie nejakého cyklu. 

Nájomné 1 euro. No pozrime sa na tie investície. Oni za pomerne slušné peniaze, 

nevieme to vypočítané na tých 20 koľko je to celkovo tých peňazí? 9 euro alebo 

koľko? 10 euro? Keď sa to rozpočíta? To znamená...áno...Súhlasím, pýtajme sa. Ale 

veď my tej škole chceme pomôcť. Pán riaditeľ je v zlej situácii. Je to projekt, ktorý 

nám neobmedzí rozšírenie kapacity školy. Zoberie to jedno podlažie. Urobia nám 

učebne. Tu sme počuli pred pár hodinou, že budeme mať obrovský problém 

zafinancovať odborné učebne. Budeme musieť do toho zapájať rozpočet. Tu máme 

možnosť, že tu príde niekto, kto nám pomôže a vidíme tu len problémy. Táto mestská 

časť podporovala kopec iných projektov, keď sme dávali objekty a pomáhali za jedno 

euro. Tu sme mali pred chvíľkou ružinovský športový klub. Tam sme ako veľkorysý. 

Spočítajme im za koľko im dávame ľadovú plochu zadarmo, HK Ružinov 99. 

Cirkevným školám sme pomáhali, Chlumeckého sme pomohli vybudovať. Prosím vás 

a my sa tuná kriticky staviame k niečomu, čo nám pomôže postaviť..môžeme 

samozrejme, ja neberiem to práva, ja len zdôvodňujem prečo budem hlasovať. Prečo 

komisia finančná jednomyseľne a bola hodinu a pol debata a boli tam naozaj podľa 

mňa dobré otázky aj kolegov. Budem rada, ak sa k môjmu stanovisku pripoja. Toto 

není teraz len moje stanovisko, ale hodinu a pol tá finančná komisia, ktorá je na to 

oprávnená, sa na tieto otázky pýtala. Ale si uvedomme, ten normatív, kým on pán 

riaditeľ, aj tá Drieňová, to išlo postupne, to trvá 5-6 rokov, 7 rokov. A druhá vec, veď 

my sem nedávame neznámu mačku vo vreci. Veď to je renomovaná škola s veľkými 

úspechmi...Vyčerpávam si druhý príspevok. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Druhý, nech sa páči. 

 

p.Tomášková:..A keď ... keď budeme tam mať jedno, aj keď súkromné, to je strašiak, že je 

súkromné? Tak zvýšime aj možnosť to, že budú pokračovať deti z materských škôl, 
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ale keď sa bude rodič rozhodovať kam dá dieťa, tak pomôžeme tým, že dá dieťa do 

základnej školy, potom možno pôjde len na to gymnázium alebo jedno dieťa bude 

talentovanejšie, tak dá na taký typ školy. Šak my tú školu nenaplníme len zrazu tak, že 

si povieme že teraz máme ja neviem 30 prváčikov a pán riaditeľ sa môže aj na hlavu 

postaviť. Skade on zobere peniaze? Zase len mestská časť. Skade? No že zobereme z 

normatívov, z Ostredkovej, z Drieňovej a podobne, aby sme mu pomohli dobudovať, 

lebo jeho normatív na tých 178 detí mu stačiť nebude. Prosím vás, zvažujme nie len 

tak, že mne sa momentálne niečo nepáči alebo tak. Ale apelujem na vás, šak buďme aj 

zodpovední a nebojme sa. Šak tu nám prichádza aj niekto veľmi kvalitný. Ružinov si 

dal voľakedy heslo že vzdelaný Ružinov. Veď nám sem ide jedna kvalitná škola. My 

sa máme teraz báť, že ju nepodporíme? A vidíme v tom len strašiaky? Kolegovia, ja 

vás veľmi pekne prosím, aby sme pri tom rozhodovaní brali aj tieto zretele do úvahy. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Barancová ako 

prvá...bližšie k mikrofónu. Pani poslankyňa Barancová. 

 

p.Barancová: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zareagovať na pani poslankyňu 

Tomáškovú. My sme to tak isto na komisii školstva riešili. Dávali sme mnohé otázky a 

sme tam boli jednoznačne za, aby sme podporili vstup takéhoto subjektu na pôdu..na 

pôdu Ružinova. My sme sa aj pána riaditeľa pýtali ako on má ten plán toho 

dlhodobého rozvoja školy. Jednoznačne nás ubezpečil, že on vie pracovať s  tým 

s tými  učebňami, vie teda dokázať, vytvoriť až 20 tried, to znamená, že škola, ktorá 

tam prichádza, nebude obmedzovať v rozvoji školy na Borodáčovej. Myslím si, že 

pána riaditeľa v tomto momente vnímam ako určitého krízového menežéra a myslím 

si, že to robí dobre. To nie je jednoduché urobiť...zo školy vynikajúcu elitnú školu. 

Ale táto škola, si myslím, že jednoznačne je dobrá v tom, že boli..7 miesto čo sa týka 

testovania v matematike a myslím si, že je to výborná škola a musíme tej škole 

pomôcť. A ten vznik takéhoto subjektu… 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Čas...čas prosím už… 

 

p.Barancová:..Áno. Stále ten čas, stále rokovania. No ja už ten rokovací poriadok, prepáč 

pán..pán zástupca. Ja si ozaj myslím, že ako keby si bol ten kapitán Danko. Vieš ako. 

Lebo stále..je tu ten rokovací poriadok. No niekedy sa do toho času nejakým 

spôsobom sa nedá dostať. Máme nejaké myšlienky. Ten myšlienky sú stále ďalej. 

Takže ja viem, že niečo musíme dodržiavať, ale nie je to podstatné. Pokiaľ riešime 

nejaké vážne veci, myslím si, že obsah je podstatný, nie ten čas. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ďakujem aj ja. Faktické tu pribudli. Pán poslanec 

Jusko ako prvý. 

 

p.Jusko: Ja ďakujem. Ja len spomeniem, že keď hovoríme parametre, čo sa týka počtu 

žiakov, je dosť podobná Ružovej doline do roku 2014. A Ružová dolina to 

naštartovala, išla hore. Čiže tam by som sa pozeral ako to dokázali. Čo sa týka 

budovy, ja sa pýtam pán riaditeľ, kto tam bude vlastne riaditeľ? Vy? Alebo ten, ktorý 

bude prevádzkovať súkromnú školu? Hej...Dobre...Dobre...Ja si ho..Ja viem čítať pani 

Tomášková a na rozdiel od Vás nepodlieham emóciám a ani ich nevyvolávam. Celý 

život som sa držal racionalitou a môžem povedať, že mi to prinieslo nejaké 

hodnotenie. Ja teda hovorím, celá budova. Dajme celú budovu. Dajme celú budovu 

tejto škole. Šak my to nevládzeme robiť, tak im dajme celú školu. Hej. A..Vy asi 
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neviete hodnotiť kvalitu pedagogických škôl, takže sorry ale ak dokážete aj toto, tak 

Vám gratulujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte faktická pani poslankyňa Fondrková, nech 

sa ti páči. 

 

p.Fondrková: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem podporiť tento projekt a moje 

predchodkyne aj pani poslankyňu Tomáškovú aj pani Barancovú. Mali sme tento 

materiál na finančnej komisii, ktorá po, ako aj bolo spomenuté, minimálne po 

hodinovej rozprave odporučila a podala teda odporúčacie stanovisko. Naozaj sme išli 

do dopodrobna a do hĺbky a tá debata bola plodná a usúdili sme, že..bude to pre 

Ružinov a pre túto školu Borodáčová prospešné. Iba iba toľko by som chcela, že 

keďže sa tieto materiály jednotlivého charakteru delia medzi jednotlivé komisie a 

ostatní poslanci, ktorí sa nezúčastnia napr. finančnej alebo komisie, kde sa neprerokuje 

tento materiál, mám za to ,že dôveruje záverom alebo teda respektíve si ten materiál 

ad1 preštuduje a za druhé si preštuduje..môžem poprosiť alebo dokončiť? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: To je faktická. Tá sa nedá navýšiť. 

 

p.Fondrková:..Tak dokončím a.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím rýchlo.. 

 

p.Fondrková: ..A prečíta si záver komisie a a ak teda nedôveruje, tak príde na tú komisiu 

a môže položiť tie otázky. Nie je normálne, že teraz tu budeme na týchto 

zastupiteľstvách, tí poslanci, ktorí sa nezúčastnia tých komisií nevedia, nemajú 

preštudované materiály, takže buď rozdávajme tie materiály do všetkých komisií, aby 

všetci poslanci vedeli o všetkých materiáloch alebo sa zúčastňujme tých komisií aj do 

ktorých nepatríme a choďme aj na druhé komisie, aby sme o tých materiáloch naozaj 

vedeli a podrobne si to preštudovali. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Jusko… Uvidíme… 

Chcem sa opýtať, na čo idete reagovať, pán poslanec? 

 

p.Jusko:..na pani Fondrkovú… 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Na faktickú? Zase faktická...Riadne sa prosím prihláste... 

Ďakujem… Či?... Treba….. Dobre. Prihlásený pán poslanec Guldan. Nech sa ti páči 

Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán zástupca starostu. Keďže sa tu takto...ako 

rozhodujúce stanovisko finančnej komisie, ja som osobne toho názoru, že je z hľadiska 

posudzovania celkového projektu len druhoradým, druhoradým, druhým v poradí. Nie 

je rozhodujúce. Koexistencia obecnej školy a súkromného gymnázia ma ako ideove 

ideove ruší. Vytvára sa veľký precedens a navyše ide o prípad hodný osobitného 

zreteľa. To ma pán poslanec poučil, že teda je to preto, že ide o občianske združenie, 

aby sme mohli s tou s tou...cenou za ten nájom takýmto spôsobom hýbať alebo teda ho 

určiť takýmto spôsobom...Ja..sám o sebe vnímam tento dokument ako veľmi 

ambiciózny, seriózne vypracovaný podnikateľský zámer, ale nemal by sa spájať s 

koexistenciou obecnej školy. Pretože tá koexistencia má viac vrstiev, o ktorých sa tu 

veľmi nehovorilo. Tu sa len hovorí o týchto finančných náležitostiach. O 
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pedagogicko-výchovných aspektoch takejto koexistencie sa tu vôbec nehovorí. My 

máme na mysli humanistickú výchovu detí, jazykovú vzdelanosť, aj keď teda táto 

škola, ktorá toto súkromné gymnázium sa špecializuje na tie jazyky..Ja nemôžem 

podporiť tento tento návrh. Ani ho nepodporím. Okrem toho som si to odkonzultoval s 

tromi s tromi...vedecko-pedagogickými pracovníkmi vysokých škôl, dokonca tam bol 

aj jeden vedúci katedry z vysokej školy a aj vedecko-výskumná pracovníčka z oblasti 

pedagogiky, takže mne tento projekt...ja tento projekt jednoducho z dôvodov, ktorých 

som si osvojil, nepodporím.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Máme tu ešte troch prihlásených. Avizoval mi 

záujem o aj pán profesor, pán profesor Cirák. Ešte máte ten záujem? Dám teraz 

hlasovať o vašom vystúpení. Dobehneme týchto troch prihlásených a potom dáme 

slovo Vám. Takže prosím pripravme sa na hlasovanie o vystúpení pána profesora 

Ciráka, zástupcu aj občianskeho združenia aj tejto súkromnej školy. Už môžeme 

hlasovať. Prosím hlasujme…. 

 hlasovanie č. 26. 

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

        - návrh bol prijatý 

 

Dobre už v tejto chvíli zjavná väčšina. Takže dobehnú tie tri príspevky, tí traja 

prihlásení a dáme Vám slovo. A ďalší bol v diskusii..hneď mi to nabehne...pán 

poslanec Sloboda. Nech sa páči. 

 

p.Sloboda: Ďakujem pekne, opäť tak ako to tu občas zaznieva, dnes musím skonštatovať, že 

škoda, že tu nie je pán starosta, pretože je tak isto župný poslanec a vie, že riešime 

práve skôr redukciu tried v gymnáziách a spájame ich, takže to je presne ten dôvod 

prečo aj ja mám problém súhlasiť s tým aby sme tu do Ružinova posúvali ďalšie 

gymnázium, pretože minimálne si zriedime..zriedime počty žiakov v našich dvoch 

gymnáziách, ktoré sú zhodou okolností sú na Pošni hej? ...o Borodáčovej  v podstate 

tam takisto môže prísť k presunu, ale to nepredpokladám, skôr sa zaujímam o to 

gymnázium ako také, to znamená, že toto je pre mňa problém, že zbytočne si žiakov 

rozrieďujeme potom na Pošni do troch gymnázií namiesto do dvoch... druhá vec je, 

bolo tu argumentované tým, že budú rozširovať svoje kapacity, budú rozširovať svoje 

triedy... pre istotu som sa pozrel ešte raz do schváleného zoznamu v podstate 

stredných škôl, ktoré boli schválené na župe, koľko ktorá škola má na ďalší 

kalendárny rok tried navrhovaných. Bola jedna, bude jedna, takže tu...väčšiu kapacitu 

tam som nepostrehol v tom materiáli. Čo sa týka doby nájmu, priznám tá mi... s tou 

mám problém z hľadiska toho, že to čo máme teraz problémy a už som to opakovane 

hovoril, to čo máme problém v materských škôlkach, že máme prevýšené kapacity, 

nestíhame, tak tieto isté počty detí za chvíľku budeme mať v základných školách, už 

niekde začíname mať problém, tak isto napríklad na Vrútuckej, ale niektoré školy ešte 

to stíhame, a našťastie máme takú tu veľkú rezervu práve na tej Borodáčovej. V 

okamihu, keď sa jej zbavíme, tak možno o 3, o 4 roky budeme mať problém práve s 

tým, že nebudeme mať proste kam dať tie deti, pretože budeme mať po prenajímané 

priestory. Trošku ma ukľudňuje to, že v ten navrhovanej zmluve je uvedené, že majú 

12 mesačnú výpovednú lehotu, takže to mi až tak veľmi nevadí, hádam to 12 mesiacov 

dopredu budeme vedieť, že či už potrebujeme tu kapacitu naozaj pre nás alebo nie, 

takže nejak veľmi tých 12 mesiacov pokiaľ im stačí výpovedná lehota, je vynikajúce. 

Čo sa týka ceny, to bola aj diskutovaná na komisii, aj keď sme to uzavreli, že teda 

berieme na vedomie, úmyselne, aby sme zbytočne vôbec sa vyjadrili k tomu 

návrhu..Táto škola má na gymnázium pomer príjmov, resp. áno príjmov, 42 000 od 
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štátu, 60 000 od od rodičov žiakov za školné. Na základnej škole 207 000 voči 178 

000 od od rodičov. To bolo za rok 2014 zverejnených...Poprosím druhý príspevok. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči. 

 

p.Sloboda:..Zverejnených..materiáloch, ktoré mali na web stránke. Mimochodom tá web 

stránka momentálne už nefunguje, tak ja mám stiahnuté tie materiály, takže nie je 

problém...Takže ma zaráža hlavne to, že prečo by to malo byť za jedno euro? A 

nemalo by tam byť napr. verejná súťaž. Toto nie je jediné súkromné gymnázium, 

jediná súkromná základná škola. Určite by sa našli minimálne ďalší dvaja, traja 

záujemcovia, ktorí by chceli takéto priestory za tých podmienok a za tých podmienok 

veľmi radi by sa zapojili do tej verejnej súťaže, takže to je pre mňa taký 

ako...zarážajúce, že prečo. Ale podstatné pre mňa je, že je navrhnuté to jedno euro, 

pričom máme schválený materiál, v ktorom je uvedené, že pokiaľ tá...ten subjekt, 

ktorý...s ktorým riešime nájom...moment, len sa tam preklikám, lebo je to naozaj dlhý 

materiál..máme napísané, že euro platí iba pre tie subjekty, ktoré nemajú 

podnikateľskú činnosť, nemajú príjem z podnikateľskej činnosti, aby som bol 

presnejší. To znamená, že to nemusí byť subjekt, ktorý je sro-čka alebo akciovka, ale 

čítam tu pri tých 10 eurách je napísané pre organizácie a subjekty, ktoré majú činnosť 

zameranú na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych a iných verejnoprospešných 

služieb, to je práve táto organizácia, to OZko, a majú príjem aj z podnikateľskej 

činnosti, tak pre nich schvaľujeme 10 eur za meter štvorcový na rok. Tu máme predsa 

v tých svojich pravidlách. No ale tu máme napísané, ale tu máme napísané, že euro za 

meter štvorcový...Ešte raz. Hovoríme o nájme. Bavíme sa o nájme. Nebavíme sa o 

nejakých investíciách. Bavíme sa o nájme. My sme sami schválili 10 euro za meter 

štvorcový na rok a teraz tu zrazu hovoríme o eure. Z tohto dôvodu aj ja navrhujem 

zmenu uznesenia v časti A uznesenia a text- vo výške 1 euro za meter štvorcový na 

rok, nahradiť textom - vo výške 10 eur za meter štvorcový na rok.. Aj keď pre mňa by 

bolo stále zmysluplnejšie, keby sme vyhlásili obchodnú verejnú súťaž do ktorej by sa 

mohli prihlásiť aj iné subjekty. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Teraz dve faktické. Pán poslanec Vojtašovič, 

nech sa ti páči. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem. Ja by som len chcel reagovať na pána kolegu Slobodu, pretože ja 

mám vedomosť o tom, že verejná obchodná súťaž už tam bola raz urobená. Myslím 

koncom roka 2014. A myslím, že sa tam prihlásila len práve to občianske združenie 

ESPRIT. Čiže už to bolo raz robené. Nikto iný sa neprihlásil a keď si dobre pamätám, 

tak vtedy bola ponúkaná suma myslím tiež euro na meter štvorcový. Čiže teraz aj s 

investíciami je to viac, takže...A myslím, že aj verejné obchodné súťaže tam boli 

viackrát a neviem či sa zase oplatí robiť nejakú verejnú obchodnú súťaž v tomto 

zmysle. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Tomášková. Nech sa 

páči.  

 

p.Tomášková: Áno. Ja som sa tiež pýtala, prečo postupujeme alebo prečo tam je a..treba si 

uvedomiť, že my sme prenajímali podľa toho..toho čo sme sa tu dohodli aj iným 

organizáciám, ktoré sú buď občianskymi združeniami a...vykonávajú nejakú činnosť. 

Toto je občianske združenie, ktoré robí vzdelávaciu činnosť. Vnímate ho ako ziskové, 

lebo vyberá poplatok od žiaka. Ale pre mňa je zisk, keď, ja neviem, šak oni vyslovene, 
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to sme sa pýtali, ja som sa tiež pýtala, veď to dávajú, dávajú to na vzdelávanie. Dávajú 

to na platy, hej. Nie je to akciová spoločnosť, tzn. ktorá vytvára nejaký zisk v tomto 

zmysle. Vyberú školné, zvýšia platy, dokúpia vybavenie učebníc a podobne. Tak to 

sme sa aj pýtali a preto aj finančná komisia zhodnotila, že áno spadá to do tej 

kategórie jedno jedno percento. Vráťme sa kolegovia aj k iným subjektom ako je 

materská škola ako bola Hojdaná. Aj oni vyberajú ja neviem vstupné za to, že chodia 

deti na krúžky a podobne. Tiež sme dali jedno euro, pretože tie peniaze používajú na 

rozvoj toho materského centra. Takže v tomto by som ja problém nevidela. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Sloboda? Nech sa páči. 

 

p.Sloboda: Ďakujem. Už si si to dúfam doštudoval v tom rokovacom poriadku, že teda na 

záver reagujeme na tých, ktorí reagovali na nás s faktickou. Som sa pripravil o tých 10 

sekúnd. Každopádne tam nie je napísané v tom uznesení, určite to poznáme, lebo to 

schvaľovala finančná komisia. Nebavíme sa o tom, že či ide o ziskovú organizáciu 

alebo nie, ale má príjem z podnikateľskej činnosti. To bolo celé. Áno, tá poznámka 

samozrejme na záver bola na mieste, čo sa týka iných organizácií. Ja len naozaj..čo sa 

týka tej..obchodnej verejnej súťaži..robíme to tu aj kvôli jednému záujemcovi, aby 

bolo všetko transparentné, aby sa nám nestalo, aby sme mali v úvodzovkách krytý 

chrbát v tom, že naozaj sa nikto iný neprihlási. A teda keď hovoríte, že bola verejná 

súťaž, tak potom nerozumiem prečo to nedostali už dávno v rámci tej verejnej súťaže. 

Asi tam boli nejaké chyby. Ďakujem.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem….No dobre...Faktická pán poslanec Hrapko. 

 

p.Hrapko: Ospravedlňujem sa. Nie som možno že taký dobrý v rokovacom poriadku, ale 

chcem dať informáciu kolegovi Slobodovi ohľadom.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Študovali sme ten rokovací poriadok tiež v 

priebehu. Dáme si k tomu niekedy výklad….Takže teraz vlastne...Má vyčerpané pán 

Hrapko...Prihlásený, dobre. Prihlásený pán poslanec Matúšek. Nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Fungujem. Už dobre. Ďakujem...Čudujem sa, že ako rozpytvávate, ako by ste 

boli na..lekárskej fakulte a učili ste sa pitvať niečo, čomu nerozumiete a nemáte ani 

právo takto hovoriť, resp. sťahujem, právo máte hovoriť, každý z vás, ale myslím si, 

že nehovoríte k veci. A ja veľmi pekne ďakujem nie len finančnej komisii, ktorá to 

hodinu a pol prerokovávala, ale predovšetkým ďakujem Táne, že veľmi rozumne mala 

diskusný príspevok. Ja ho troška rozšírim. Predovšetkým som túto problematiku 

viackrát počul na rade, v ktorej som členom. Tak isto Peter Hrapko a tak isto myslím 

pani Šurinová a pani Palenčárová. Ja si myslím jedno, že tá škola urobila veľký kus 

práce. Nie len materiálnym vybavením. Tie zmeny, ktoré tam urobil predovšetkým aj 

novým zložením pedagógov a je to jeden tímový, dá sa povedať, úspešný kolektív 

vďaka riaditeľovi, ktorý ma od začiatku od výberového konania moju dôveru a je 

veľmi schopný. Nebudem rozvádzať prečo. Ja som si to prešiel celé aj so zástupcom, 

pánom Gajdošom, a tak isto aj s odborom školstva. Ak riaditeľ chce, je mladý, má 

energiu, ak by z toho najhoršieho potreboval vyjsť, tak by sme mu v tom nemali 

brániť. To si myslím osobne ja. Ak robí pre budúcu spoločnosť ako sú žiaci základnej 

školy a potrebuje k tomu ešte ďalšiu spoločnú alebo na spoluprácu ďalšiu školu, ktorá 

je renomovaná a zárukou sú manželia Cirákovci, ktorí žijú v Ružinove, za ktorými 

stojí myslím 25 rokov úspešná bilancia, ale nie na úrovni priemernej, ale 
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nadštandardnej a podotýkam, že nadštandardné vzťahy sú aj práve s riaditeľom tejto 

školy. Ak vám prečítam to, čo povedal Patrik Guldan, že si preveroval odbornosť na 

vysokej škole, tak prosím vás pekne, tu ide o súkromnú Základnú školu Esprit a je 

slovenská škola..Môžem si zobrať ešte jeden príspevok? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči. 

 

p.Matúšek: Ďakujem pekne. S anglickým klubom voľného času. Dva svetové jazyky. Za 

úspechmi je individuálny prístup učiteľov ku vzdelávaniu moderných metód výučby. 

Aby som to povedal konkrétne - vedomosti žiakov v piatok ročníku sú 

porovnávateľné, čo sa týka týchto cudzích jazykov, s deviatym ročníkom bežných 

základných škôl. To je jeden argument. Ďalšie argumenty nie je treba rozvádzať, lebo 

ešte raz zopakujem, že máme tu pani vedúcu odboru školstva, pani Kripelovú, máme 

tu pani Kováčovú. Dosť času som venoval tomu, aby si povedali svoj odborný názor 

na to. Ja to plne podporujem. Nebojte sa dať im príležitosť. Každá nová vec má svoj 

odpor. Ale v tomto nevidím odpor. A potom je tu čestné prehlásenie, kde je jasne 

napísané, že nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť. Prosím vás pekne, ak to 

beriete komerčnosť, tak ste úplne pomýlený, pretože školstvo viete v akej je situácii. 

Toto nie je komerčnosť. Žiadne občianske združenie na pôde súčasného stavu školstva 

nie je komerčné. A potom ďalšia záležitosť je tu, ktorá jasne hovorí, že čestne 

prehlásili, že sa budú držať, aj tá zmluva je tak nastavená, predmetom, že nebudú 

rozširovať ani zväčšovať priestory, ale budú napomáhať rozvoju..rozvoju školstva, 

teda konkrétne tejto základnej školy, ktorá v súčasnosti, bohužiaľ, ide na úkor 

ostatných základných škôl. Veď si zoberte, že tá škola mala tradície. A kde bola vtedy 

Ostredková, kde bola vtedy Drieňová, kde bola Mierová? Presne v tejto istej situácii 

možno. Pozrite sa, kde sú dneska. A o to ide aj riaditeľovi. A o to ide predovšetkým aj 

rodičom. A potom tá normálna náväznosť. Ak je základná škola, ak je materská škola, 

gymnázium. To má svoju logiku. Toto pomôžeme občanom tejto lokality. Prosím vás, 

dobre si to premyslite. Ja to plne  podporím a nemám s tým problém. A dlhé roky som 

v školstve učil. Viem o čom rozprávam. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. No. Na túto chvíľu už som sľuboval priestor pre 

pána profesora Ciráka, ale..navrhujem dokončíme ešte tú jednu faktickú pána poslanca 

Guldana, potom pán Jusko, pán poslanec Jusko a potom už definitívne pán profesor. 

Takže Patrik, faktická. Nech sa ti páči.  

 

p.Guldan: Ďakujem pekne. Ja som nepovedal, že som si preveroval na vysokej škole 

odbornosť školy. Ja som povedal, že som konzultoval koexistenciu súkromného 

gymnázia a obecnej školy. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz pán poslanec Jusko. Nech sa páči. 

 

p.Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Táto diskusia je plná emócií. Ja som jeden z tých, ktorý 

si pripravuje zasadnutia a študuje veľmi detailne, červeným je s tým, čo je sporné, 

dokumenty. Napríklad pani Fondrková, viete koľko bolo prvákov v Ružovej doline v 

roku 2014? 127, ak to neviete. Ja to viem...Áno. Áno. Takže..chcem, pardon. To bolo 

celkovo. Celkový počet prijatých. Ale ja chcem povedať niečo iné. Tu nikto 

nespochybňuje pána profesora. Veď to nie je náš cieľ hodnotiť jeho pedagogické 

kvality. Na to my nemáme. Nemáme na to. Povedzme si to úprimne. My hodnotíme 

budovu, hodnotíme školu, ktorá má byť zasadená do tej školy a hodnotíme ju v tých 

súvislostiach. To povedal Vlado Sloboda, že mesto a kraj, to prepojenie, nejaké tie 
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potreby, ktoré potrebuje aj mesto. Hlavné mesto Slovenskej republiky. Boli tu za pána 

Freša, podľa mňa, zrušených veľa odborných škôl, hej. Dneska je nedostatok a myslím 

aj pán Drozd, keby tu bol, on to napokon hovoril o tomto probléme, že gymnázia je 

dobrá vec, ale ako ďalej z tých gymnázií? Čo im dáme tým študentom? Kde je ich 

perspektíva ďalšia? Potom hovoríme o gymnáziách. On hovoril koľko tu je gymnázií. 

Ja napríklad o Ostredkovej viem, že je športová škola. Keď som na FTVŠ sa pýtal, tak 

mi povedali, že hrozne málo študentov je prijatých na FTVŠ na školu. Je to nekvalitná 

škola alebo medzi nimi sú ako napr. hokejový brankár Januš, ktorého, ktorý je v 

reprezentácii a tak ďalej. Sú výnimky. Sú na tej škole sa nájdu. Ďalej si zoberme ako 

hodnotiť školu. Koľko je úspešných ľudí po skončení tejto škole. Napr. o 

Novohradskej sa hovorí - úspešní politici, úspešní menežéri. Výstup z tej školy 

hodnotíte. Nie to, že či človek je spokojný. To sú skôr francúzske školy, kde sú ľudia 

spokojní a vytvárajú také nejaké iné zázemie. Čiže ja..my sa tu nebavíme ani ani vás 

poslancov vaše kvality nechcem hovoriť neviete ani tvoje Jozef, že v školstve sa 

vyznám. To je dobré. Ale pozrime sa aj do komisií. Koľko je tam odborníkov. V 

školskej doktorka Barancová. Ty si tam asi Jozef hej? Takže ona konkrétne pracuje. 

Kto ešte iný v tej komisii pracuje v pedagogike? To je odpoveď na vás, pani 

Fondrková. Ten výstup berem od doktorky Barancovej. Ale domýšľam sa, či ten 

výstup je správny. Ale ja nehovorím, že vy, že je nesprávny. Ale otváram túto 

diskusiu. 

          

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem….Dobre. Ako som sľúbil. Dám teraz slovo 

pánovi profesorovi Cirákovi. Poprosím vás sem, tuto k tomu rečníckemu 

pultu….Dobre...Tak...Smutné oči pani poslankyne Barancovej. Ešte jedna faktická pre 

ňu a potom už definitívne vy. Nech sa ti páči.  

  

p. Barancová: Tie smutné oči sú z toho, že máme ešte len nejaký bod programu a už je 

19.39, takže asi z toho sú tie smutné. Ale ja len zareagujem na pána kolega Jusku, že 

som chcela len povedať, že v svojom vystúpení skôr ako keby riešil taký 

celospoločenský problém a racionalizácie siete škôl a to sa teda nepodarilo zatiaľ 

odborníkom na celom Slovensku toto vyriešiť, pán poslanec, takže toto je veľmi 

zložitý problém. Zase na druhej strane musím povedať, že máme tu pluralitný systém, 

máme štátne, súkromné, cirkevné školy, sú v rovnoprávnom postavení. Tretí argument 

je o tom, že to nie je podnikateľský subjekt, tzn. čo si vyprodukujú musia dať do detí a 

do vzdelávania, takže to není, že si pôjdu na nejaké dovolenky na Bahamy a podobne, 

takže takto to v školstve nefunguje. A ďalšia vec, čo by som chcela povedať, že si 

myslím, že keď chceme podporovať vzdelávanie, tak je veľmi dobrým signálom, že aj 

rodičia majú možnosť si vybrať. Ja si myslím, že o tom je demokracia, keď si majú 

rodičia možnosť vybrať a my im to ponúknime. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Dobre, teraz pán profesor nech sa páči vy. 3 

minúty áno ako ste sa ma opýtali. 

 

p. Cirák, obyvateľ MČ : Tak ďakujem. Pár slov. Dovoľte, aby som sa predstavil. Vážené 

dámy, vážení páni, milí poslanci. Moje meno je profesor doktor Ján Cirák, kandidát 

vied. Pôsobím na troch vysokých školách a právnických fakultách. Na dvoch na 

Slovensku a jednej v zahraničí. To je momentálny stav. Okrem toho, že moja 

manželka je riaditeľka školy, tak..tak vykonávam čestnú funkciu predsedu 

občianskeho združenia ESPRIT, ktorá je nehonorovaná, neplatená, už dlhé roky od 

počiatku. Pár myšlienok len na začiatok. Uchádzame sa tu už druhýkrát, správne to 

bolo povedané. Prvýkrát nám bolo povedané, že nespĺňame podmienky obchodnej 
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súťaže. Predchádzajúce vedenie na škole vyhodnotilo našu ponuku o verejnej 

obchodnej súťaži tým, že nie sme zapísaný v obchodnom registri. Čo je teda právny 

nezmysel. Kto je právnik vie, že občianske združenia sú registrované na Ministerstve 

vnútra Slovenskej republiky. Čiže my sme také niečo ako obec z hľadiska vo vzťahu k 

školám, že my sme zriaďovateľ áno právnická osoba, ktorá nemá zamestnancov, má 

nejakú správnu radu, 26 členov, čo sú vlastne učitelia a pedagogickí pracovníci, čiže 

žiadni sponzor, žiadna Penta, žiadne nič áno. Dlhé roky manželka pôsobila tu v 

Ružinove, preto aj poznáme veľa ľudí, ktorí, keďže tu bola riaditeľka školy na 

Jelačičovej, pri tej strate Jelačičovej a Košickej nechcem hovoriť, nemám čas na to, 

idem ďalej. Peniaze. Vždy je vážna debata, keď ide o peniaze. Chcem povedať, že už 

sme tu teda druhýkrát. Je to naša ponuka. My máme konsolidovanú školu na Dlhých 

dieloch s tým počtom ľudí aká...nevytvára stratu. Boli tu povedané čísla. Presne tu 

bolo povedané, tak ako pri...že všetky financie, všetky finančné zdroje sú len v okruhu 

výchovy a vzdelávania. Neplatíme dane, nie sme podnikateľský subjekt, nemôžme 

dostať úver, keď by som išiel do banky. Nepodávam daňové priznanie. Je to všetko v 

prílohách áno. Samozrejme neberem to, vyberáme školné, pretože musíme zaplatiť 

nadštandartne učiteľov a tak ďalej. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Význam školy 

nebudem hovoriť. Celoslovenské testovania žiakov, môžte si pozrieť ako sme dopadli. 

Myslím si, že sú to dobré výsledky na ktoré môžme byť dlhodobo spokojní. Záujem a 

profilácia školy je taká, akí sú rodičia, akí majú záujem. Rodičia našťastie majú 

záujem o tento typ vzdelávania, pretože doplním pána poslanca, nie len piataci sú na 

úrovni deviatakov, ale deviataci sú na úrovni teda maturantov z hľadiska jazykovej 

prípravy. Anglický klub detí - hovorí sa po anglicky poobede v našej škole. Máme tam 

ľudí, ktorí teda sú, ktorí povedzme nevedia ani slovo po slovensky áno. Ale to je zase 

iná iná kapitola. Vrátim sa k tým peniazom. Rátajte so mnou, že či je to neseriózna 

ponuka. Zvážte, je to na vás. Už len teda dopoviem.  ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Poprosím dokončiť vetu. 

 

p. Cirák, obyvateľ MČ:..26 ... 000  za 20 rokov je teda nájom, keď si to prerátate. Vstupná 

investícia, pán riaditeľ povedal, nezodpovedá tretie poschodie hygienickým 

štandardom, nemôžem pustiť deti, keď trčia tam drôty, sú tam opadané omietky a 

nefunguje vecko. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ľutujem, čas vypršal. 

 

p. Cirák, obyvateľ MČ: Čiže vstupná investícia nahodnotená 104 000 v priebehu prvých 

dvoch rokov musíme zrealizovať. 26 000 a 104 000. Spoločne využívané učebne. 

Posledné učebne boli v priestoroch školy máme rok 89/90. Všetko zastaralé, chceme 

dať moderné učebne nadobúdacej hodnote 175 000 euro. Dneska zostatkovej hodnote 

účtovníctva. Budú spoločne využívané, sú to najmodernejšie učebné pomôcky, ktoré 

sme získali cez projektové financovanie. Dĺžka doby nájmu 9 rokov základná škola, 4 

roky gymnázium. 13 rokov. Ja nemôžem predsa seriózne… 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Už prosím dokonči, ten čas žiaľ vypršal… 

 

p. Cirák, obyvateľ MČ:  ..Čiže tým viac menej už končím. Že teda dvakrát sme sa uchádzali 

a tretíkrát zrejme budeme veľmi zvažovať, či teda budeme uvažovať...A posledný už 

ozaj, sa ospravedlňujem.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Posledné slová fakt… 
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p. Cirák, obyvateľ MČ: ..Pán riaditeľ možná mi dopovie tiež, že energie sme nepovedali 

koľko, ale za 20 rokov je to úspora aj školy, že zaparkuje za energie, ktoré teraz 

nevyužívate, to sa ako vykuruje a tak ďalej všetko, to vykurujete vy, z vašich z 

rozpočtov tých škôl, ktorým teda zoberiete z tých dobrých a keď si to prerátam je to 

okolo 250 000. Čiže už len energie, na ktorých ktoré samozrejme vydáte, ale tým už 

končím a ďakujem vám za pozornosť. Berte to tak, že je to naša ponuka. Je to tu 

druhýkrát. My vieme tie peniaze dať aj inde. Máme našťastie kde byť. Takže, chceli 

sme spolupracovať. Je to na vás, či dáte riaditeľovi školy šancu. Posledná veta. Vážim 

si ho, lebo snaží sa pochopiť situáciu, hľadá riešenia poučil sa pán poslanec Jusko z 

histórie, že teda boli tam už nájmy a poučil sa z týchto súvislostí a hľadá vlastnú cestu. 

Čiže to je podľa mňa veľká devíza tohto nového mladého riaditeľa, že hľadá vlastnú 

cestu a v tom je aj zmysel jeho práce. Prepáčte a ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Veľmi sme ten čas natiahli, ale tak dobre. Už mal som 

zvoniť po správnosti. Dobre. Nemali sme tam ešte niekoho predtým diskusie riadným 

pani poslankyňu Barancovú? Zrušené? Dobre. Takže faktická pán poslanec Jusko, 

nech sa páči. 

 

p.Jusko: Ďakujem, že sa poučil pán riaditeľ z histórie a že váš osobný vzťah lobistický bude 

tiež asi dosť dlho trvajúci. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli sa nikto nehlási do diskusie. Preto 

končím diskusiu a poprosím predkladateľa o záverečné slovo. Ak teda máte 

pripravené...   

 

p. Kotyra, riaditeľ ZŠ: Ďakujem za slovo. Široká debata. Nie na všetko sa dá asi reagovať a 

veľa aj čo som chcel reagovať už aj diskutujúci zodpovedali. Ja len na margo ten 

Základnej školy Borodáčovej. Viete, keď som sa stal riaditeľom Základnej školy 

Borodáčová, tak som si nemyslel, že tá škola v Ružinove, kde Ružinov je a školy v 

Ružinove sú na, dovolím si tvrdiť, niektoré školy na špičkovej úrovni, sa môže stať 

situácia, že jedna z týchto škôl, z tých 9, môže byť až v takomto dezolátnom stave. Nie 

je to výsledok mojej práce, ale niektorí poslanci ste tu možno boli aj v 

predchádzajúcom volebnom období a mohli ste sa prísť pozrieť na túto školu a myslím 

si, že by sa nestalo to, že tá škola vyzerá tak ako vyzerá. Ja od augusta som ponúkol 

niekoľko riešení. Prvá vec bola tá, že bol tam predschválený zámer tých materských 

škôl. Som sa prudko zasadil o to, aby vznikol pod Základnú školu Borodáčová aj 

subjekt materskej školy. Čo je, myslím si že pre školu bude veľkým veľkým prínosom. 

Takže to je len na margo toho, že že možno slabý manažér. Ďalej k tomu..nezáujem 

bol aj prenajímať jednotlivé tie triedy na tom treťom poschodí. Oslovilo ma možno 

jeden subjekt, ktorý tam na tom treťom poschodí je a má tam dve hodiny za týždeň. 

Takže záujem o toto nebol žiadny. Preto som zvažoval kroky a aj listom, ktorý mi 

zaslal pán starosta, som zvážil a pre školu, aby ... aby neišla do úpadku, ale naopak 

aby profitovala nejakým spôsobom, robíme všetky kroky, aby sme získali viacej ... 

viacej žiakov a čo sa týka ďalšieho ...  ďalšieho toho toho pôsobenia, myslím si, že tá 

spolupráca s ESPRITom by bola vo viacerých oblastiach, hlavne teda čo sa týka 

spolupráce chémie, fyziky, zriadenie teda týchto učební. Na Základnej škole 

Borodáčová keby ste prišli a videli ten žalostný stav počítačov v 21.storočí, tak..fakt 

strašné. Čo sa týka rezervy. Spravil som si podrobnú analýzu rezervy pre Základnú 

školu Borodáčovú. Zajtra môžem prijať okolo 140-150 žiakov do tried, ktoré mám. A 

samozrejme je tam ešte ďalšia rezerva a aj v prenajatých priestoroch, odhliadnuc od 
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tých prenajatých priestoroch, by Základná škola Borodáčová mala 400-450 žiakov 

plus samozrejme materská škola. Takže nevidím v tom problém. Aspoň z pozície 

riaditeľa. Takže vážení pani poslankyne, páni poslanci, ešte raz vás prosím o 

schválenie tohto môjho návrhu. Ďakujem veľmi pekne.     

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická. Rokovací poriadok to umožňuje na 

záverečné slovo. Pani poslankyňa Barancová, nech sa ti páči.  

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem zareagovať pán riaditeľ, lebo ste tu 

veľakrát použili slovo poslanci a či sme tam boli neboli a katastrofický stav na tejto 

škole, tak ja Vás musím ubezpečiť, že sme tam boli a som iniciovala taký poslanecký 

prieskum. Celá komisia školstva sa tam zúčastnila, my sme dali odporúčania, návrhy. 

Ale chcela by som Vám dať do pozornosti fungovanie rady škôl ako fungujú, myslím 

si, že opäť je to celospoločenský problém ako fungujú rady škôl. Myslím si, že toto 

zastupiteľstvo nemalo nejaký výstup z rady školy, že teda je tam takýto problém, takže 

myslím si, že musíte informovať tak ako je, ale my ako poslanci sme sa tam zúčastnili, 

dali sme odporúčania pani riaditeľke, v rámci svojich možností sme urobili maximum 

čo sa pre tú školu dalo urobiť.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Dobre. Nikto ďalší prihlásený nie je? Poprosím 

pani predsedníčku návrhovej komisie oboznámiť nás s návrhom uznesenia.  

 

p. Reinerová: Dostali sme dva návrhy. Prvý v poradí predložil pán poslanec Hrabko a ten 

mení termín nájmu na dobu určitú..a ďalší návrh bol od pána poslanca slobodu, ktorý 

mení výšku nájmu. Takže prečítam pôvodný text s tým, že doplním návrh pána 

poslanca Hrapka a potom….ďalšom hlasovaní návrh pána poslanca Slobodu. Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje po A) ako bod hodný osobitného 

zreteľa uzavretie nájomnej zmluvy s občianskym združením ESPRIT, Majerníková 62, 

841 05 Bratislava, ktoré je zriaďovateľom súkromnej Základnej školy Esprit a 

súkromného Gymnázia Esprit, predmetom ktorej je nehnuteľný majetok zverený do 

správy Základnej školy Borodáčová 2, 821 03 Bratislava, a to nebytové priestory o 

výmere 1344,96 metra štvorcového za účelom zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu na súkromnej Základnej škole Esprit a súkromnom Gymnáziu Esprit za 

nájomné vo výške 1 euro za meter štvorcový/rok, v celkovej sume 1344,96 eur/rok. 

Všetko na dobru určitú a to do 31.7.2027. Po B) ukladá riaditeľovi Základnej školy 

Borodáčová 2 magistrovi bc. Martinovi Kotirovi Phd. uzavrieť nájomnú zmluvu s 

občianskym združením ESPRIT, Majerníková 62, 841 05 Bratislava na dobu určitú, 

opäť do 31.7.2027. Taký je návrh pána poslanca Hrapka. 

 

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

uznesenia?....Nie je tomu tak. Ja sa len ubezpečím vlastne v tomto prípade, aj keď je to 

pozmeňujúci, ide o osobitný zreteľ, lebo vlastne máme tam celý...celé to schválenie, 

ak sa nemýlim. Je tomu tak? Áno...Dobre. Takže pripravme sa na hlasovanie 

prosím….Hlasujme... 

 hlasovanie č. 27. 

           za: 7, proti: 5, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 6 

        - zmätočné hlasovanie 

 

Pardon čo?...Prezentácia. Ospravedlňujem sa. Toto vyhlasujem za 

zmätočné...Odpustite, včas mi našepkali ešte, takže najprv sa budeme 

prezentovať….Prezentácia prosím….Prezentujme sa. Ospravedlňujem sa, mal som 
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vyhlásiť najprv prezentáciu. Prezentujme sa...Prezentujeme sa, stále ešte, Nech sa 

páči…..Ale môže…..Môže. Dobre. Ďakujem.  

Prezentácia: 19 

Bol dostatočný čas na prezentáciu, takže teraz prejdeme k tomu hlasovaniu o 

pozmeňujúcom návrhu pána kolegu poslanca Hrapka. Už hlasujeme, nech sa páči….. 

 

Hlasovanie: Za 6, 7 proti, 5 sa zdržali, 2 nehlasovali. Návrh nezískal dostatočnú 

podporu na prijatie.  

 hlasovanie č. 28. 

           za: 6, proti: 7, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 2 

        - návrh nebol schválený 

 

Poprosím ďalší návrh uznesenia...Pripravíme sa, v pohode. 

 

p.Reinerová: Áno. Ďalší návrh predniesol pán poslanec Sloboda, ktorý navrhuje zmenu 

uznesenia v časti A, ktorá sa týka výšku nájmu na jedno euro za...pôvodne jedno euro 

za meter štvorcový/rok nahradiť textom vo výške 10 eur za meter štvorcový/rok. 

Ostatný text zostáva v pôvodnom znení.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem….Takže je to vlastne pôvodný text uznesenia 

vlastne len s tou s tou zmenou výšky nájmu. 

 

p.Reinerová: Zmena výšky z jedného euro na 10 euro za meter štvrocový. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Najprv 

rovnako poprosím pre prezentáciu, o prezentáciu. Pripravte nám to prosím...Už sa 

prezentujeme, nech sa páči...Dobre. Bol dostatočný čas na prezentáciu.  

Prezentácia: 19 

Teraz sa prosím pripravme na hlasovanie...Hlasujeme…. 

 

Hlasovanie: Za 5, 9 proti, 6 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Ani tento návrh nezískal 

dostatočnú podporu na prijatie. Tak teraz poprosím ešte.. 

 hlasovanie č. 29. 

           za: 5, proti: 9, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 0 

        - návrh nebol schválený 

 

p.Reinerová: Teraz máme pôvodné znenie materiálu. Ja som ho čítala prvýkrát. Len rok 

zostáva o 10 rokov dlhšie a výška nájmu zostáva 1 euro za meter štvorcový/rok. 

Čiže...na 20...oproti návrhu pána poslanca Hrapka. Tak som myslela.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže hlasujeme teraz o pôvodnom znení ako máme 

predložený v materiáloch, či?  

 

p.Reinerová: Áno. Pôvodný návrh bol do roku 37... 2037 a 1 EURO /m2/rok. Také je 

pôvodné znenie. 

 

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

je tomu tak. Opäť prezentáciu poprosím….Prezentujem sa...V tejto chvíli už 

prezentovaní všetci prítomní poslanci.  

 Prezentácia: 19 

Môžeme prejsť k hlasovaniu...Prosím hlasujme… 
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Hlasovanie: Za 16, 2 proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. Konštatujem, že návrh uznesenia 

bol prijatý. 

 hlasovanie č. 30. 

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

        - uzn. č. 412/XXIV/2017 

 

 Ďakujem vám všetkým. To bol bod...ďakujem aj pánovi riaditeľovi, pánovi 

profesorovi, to bol bod číslo 11. 

 

  

Bod č.12  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č…../2017 zo 

dňa 7.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - 

Ružinov   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Prechádzame k bodu číslo 12 - Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti BA-Ružinov o miestnom poplatku za rozvoj na 

území  mestskej časti Bratislava-Ružinov. Pán magister Tóth, poprosím áno Vás, aby 

ste v krátkosti uviedli materiál. Nech sa páči……….nech sa vám páči Jano, máte 

mikrofón k dispozícii. 

 

p.Tóth, MÚ MČ: Dobrý večer...Predkladáme vám materiál - Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Ružinov...Materiál bol prejednaný v miestnej rade 17. januára. Prešiel všetkými 

komisiami mestského zastupiteľstva. Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

pripravený v zmysle platného a účinného zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý 

Národná rada Slovenskej republiky schválila v roku 2015, v decembri minulého roka. 

Zákon prešiel novelizáciou. V zmysle tejto novelizácie, ktorá je účinná od 31.12.2016 

sa mestské časti v Bratislave stali správcom tohto poplatku a pokiaľ ho chcú vyberať 

na území...mestskej časti, je potrebné prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

tento poplatok na svojom území zavedú a stanovia sadzby pre jednotlivé..stavby, ktoré 

sú taxatívne rozčlenené v znení zákona.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia je 

stručný, má 3 paragrafy. V paragrafe 1 sa ustanovuje účel tohto všeobecne záväzného 

nariadenia, v paragrafe 2 sú stanovené sadzby, ktoré sú navrhnuté v jednotnej 

najvyššej zákonom prípustnej výške, t.j. 35 euro za meter štvorcový...a...táto sadzba je 

teda rovnaká pre stavby v členení podľa znenia zákona. V paragrafe 3 sa navrhuje 

účinnosť tohto všeobecne záväzného nariadenia od 1.marca tohto roku. Je treba..asi 

povedať, že výnos z tohto poplatku, jeho použitie, je tiež taxatívne stanovené v znení 

zákona. Zákon tak isto pre, ako špecifikum pre Bratislavu určil to, že..výnos z tohto 

poplatku sa má deliť medzi mestské časti a hlavné mesto, pričom podiel, ktorý 

pripadne pre mestskú časť a hlavné mesto sa má určiť v štatúte hlavného mesta. 

Momentálne je platný dodatok číslo 12 štatútu, ktorý mestskí poslanci schválili 27.10 

minulého roku a tam týmto dodatkom sa schválil pomer delenia tohto výnosu z tohto 

poplatku medzi mestské časti a mesto v pomere 68 pre mestskú časť a  28, teda 32% 

pre hlavné mesto. 

 

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

diskusiu...Nikto sa ne...A predsa. Pani  poslankyňa Tomášková, nech sa páči.  

 

p.Tomášková: Pán Tóth vie, čo chcem sa opýtať. Ale on mi na to nezodpovie lebo ani na 
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miestnej rade. Ja súhlasím s predloženým návrhom, pretože si myslím, že pre Ružinov 

je to tak dobré aj pre vyberanie toho poplatku. Ale jednu vec som chcela, aby nám 

zodpovedal pán starosta. Nie je tu, tak možno povie pán prednosta...Myslím si, že by 

som veľmi sa zasadzovala, aby sme, ak by bol ten materiál predložený v inej podobe, 

nie myslím, určite by som sa zasadzovala, aby sme tie jednotlivé sadzby schválili v 

jednotnej sume, v jednotnej cene pre všetky tie položky, ale viem, že sme, že v 

Bratislave funguje združenie starostov jednotlivých mestských častí a bolo rokovanie, 

na ktorom sa starostovia na základe podnetu z takých malých mestských častí ako sú 

Jarovce a neviem či oni majú poľnohospodársku pôdu a Devínska Nová Ves, ktorá má 

priemyselnú pôdu, dohodli, že materiál, ktorý budú predkladať  na rokovanie 

jednotlivých svojich miestnych zastupiteľstiev predložia v jednotnej podobe a tá bola 

trošku iná ako nám bola predložená a to bola dohoda klubu starostov a primátorov. 

Prišla aj zápisnica na mestskú časť z toho rokovania toho združenia. Moja otázka znie. 

My by sme to boli zmenili. Verím tomu, lebo..takto pre Ružinov správne a dobré a 

nebudeme rozlišovať jednotlivé typy pôd a zabránime aj špekulácie, aby niekto si 

napr. deklaroval, že administratívnu budovu stavia keď má malú, ale to je iná téma. 

Ale moja otázka zneje - Ak sme členmi nejakého klubu a klub starostov mestských 

častí Bratislavy podľa mňa by mal mať nejakú váhu v nejakých dohodách. A tam sa 

starostovia dohodli, že predložia ten materiál v inej podobe. Prečo nám bol predložený 

alebo nebol..pán starosta nepredložil na čom sa dohodlo? My keď niečo budeme napr. 

teraz chcieť, aby nás klub podporil alebo niečo predložil. Toto je moja otázka. To, že 

my by sme to dneska schválili v tejto podobe, o tom som presvedčená, lebo je to dobrý 

návrh takto to urobiť. Ja som len o ten proces. Prečo sme my nerešpektovali to 

rozhodnutie klubu starostov mestských častí.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dám slovo pánovi prednostovi, nech sa páči. 

 

p.Sygút, prednosta MÚ MČ: Pani poslankyňa. Keď sa ten materiál pripravoval v tom 

decembri, keď potom my sme to aj schvaľovali zmenu štatútu, aby sme to mohli 

vyberať na v mestských častiach, tak vtedy sedel klub starostov a vtedy povedal a 

dohodli sa jednoznačne, že pôjdu v tej sume 35 vo všetkom..vo všetkých prípadoch. 

Potom hlavné mesto, poslanci hlavného mesta v čase, keď sa rokovalo o tom v 

parlamente, resp. keď to už bolo u pána prezidenta na podpis, tak oni prijali mestskí 

poslanci VZN-ko, ktoré dneska nie je vôbec účinné a oni tam schválili tie spomínané 

sadzby (35,25, 10 a poľnohospodárska pôda) a potom sedel klub starostov a 

tam...padali rôzne návrhy. Jeden z tých návrhov bol tak odporúčací, kde bolo, aby 

mestské časti postupovali podľa toho schváleného VZN-ka, ktoré nie je účinné v rámci 

hlavného mesta. My sme mali minulý týždeň stretnutie prednostov. Zišli sme sa tam 6 

alebo 7 prednostovia a tam na tom samotnom stretnutí...boli predkladané 

na..prednostami, resp. starostami na rokovania zastupiteľstiev rôzne tie sadzby. Čiže 

úplne na začiatku bolo povedané, že 35, potom keď sa teraz stretli tak povedali, že aby 

išli podľa hlavného mesta, ale moje výstupy z toho stretnutia s prednostami, ktoré 

bolo, tak nie v každej mestskej časti akceptujú to neúčinné VZN-ko z toho hlavného 

mesta. My sme sa tu pri tomto materiály aj s pánom Tóthom a on ho pripravil veľmi 

dôsledne, zamerali na veľmi jednoduchú konštrukciu s jednou s jedným typom sadzby, 

ktorá keď počas tohto roka, za týchto 10 mesiacov, lebo proste VZN-ko ešte musí 

nadobudnúť účinnosť atď., čiže začne platiť 1.marca, tak za tých 10 mesiacov, ak 

prídeme na to a prax ukáže, že to nie je dobré, tak my to zase od budúceho roku 2018 

sa môžeme dostať k tým jednotlivým sadzbám. Takže aby ste vedeli na vysvetlenie.               

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči áno pani… 
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p.Tomášková: Končíme to, je to nepodstatné. Ja si myslím, tak ako je to schválené je to 

podľa mňa dobré a budeme s tým podľa mňa spokojný a bude s tým mestská časť aj 

lepšie pracovať. Ja som sa pýtala, prečo starosta nepredložil ten návrh. Ale nechajme 

to, dobre, povedali ste svoje stanovisko, že sa menil. Ja som rada, že...že teda pevne 

verím, že to schválime v tejto podobe a nebude pozmeňovací návrh, lebo si myslím, že 

takto je to dobré. Ja som sa pýtala skôr na ten vzťah starostu voči klubu starostov a to 

je to bola moja otázka. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, nikto ďalší sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie o návrh uznesenia.     

 

p.Reinerová: K predmetnému návrhu...k predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu. 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu po A) schvaľuje návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov z roku 2017, zo dňa 

7.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-

Ružinov, po B) odporúča inžinierovi magistrovi Dušanovi Pekárovi, starostovi po 1. 

zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Ružinov zo dňa 7.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej 

časti Bratislava-Ružinov, a po 2….to by malo...po prvé nebolo? Po 2. zabezpečiť 

zverejnenie spôsobom mestskej časti obvyklým. Termín 14 . februára 2017. Je tu 

nejaká technická chyba, pretože máme po A, po B a potom...po 1., po 2….Po 1. 

Zabezpečiť.. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobré je to… 

 

p.Reinerová: Je to správne...     

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, tak sme to vyjasnili.  

 

p.Reinerová: Prosím hlasovať dajte. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte sa opýtam, či sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak. Nakoľko ide o VZN, na schválenie potrebujeme ⅗ 

väčšinu prítomných poslancov. Poprosím najprv teda o prezentáciu..Prezentujme 

sa…..Pani poslankyňu Šimončičovú som videl niekde odchádzať. Vytiahnite jej 

prosím kartu...A pani poslankyňa Barancová je tu alebo?....Nadobro alebo?..Dobre. 

Takže je momentálne neprítomná...Hej hej…..Dobre, takže prezentovaných 17 

poslancov.  

Prezentácia: 17 

Prosím pripravme sa na hlasovanie...Hlasujme….   

 

Hlasovanie: Za 17, nikto proti, nikto sa nezdržal. Návrh uznesenia bol schválený. Všetkým 

vám ďakujem… 

 hlasovanie č. 31. 

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

        - uzn. č. 413/XXIV/2017 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Je záujem o...Vidím, že často vybiehate, je záujem o 

nejakú 5 minútovú pauzu?  Nie. Ideme ďalej. Dobre. To bol bod č.12. Ďakujem vám 

všetkým.  
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Prechádzame k bodu č.13. 

         

 

Bod č. 13 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ...../2017 

zo dňa 7. 2. 2017 o kronike mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

o kronike mestskej časti. V krátkosti uvediem ja; myslím, že stačí naozaj v krátkosti. 

Naša kronika, alebo kronika našej mestskej časti je založená... bola zriadená a vedia 

sa v zmysle zákona o obecnom zriadení. Tento zákon dáva možnosť-  nie povinnosť, 

ale možnosť vydať mestskej časti aj všeobecne záväzné nariadenie. Tento návrh 

všeobecne záväzného nariadenia predkladáme, lebo máme za to -a hovorím za 

všetkých, čo sa podieľali na príprave materiálu, že VZN nám umožní lepšie ... jasne 

zadefinovať pravidlá ako aj spôsob ustanovenia kronikára, určenie jeho úloh, 

podmienky vykonávania činnosti, sprístupňovanie kroniky atď. Myslím, že toľko 

stačí k uvedeniu materiálu. Otváram diskusiu, nikto sa nehlási do diskusie, končím 

diskusiu a poprosím opäť pani predsedníčku návrhovej komisie. 

 

p. Reinerová : Predmetný návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu, po a) schvaľuje všeobecne...  aha.. pardon ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : VZN kronika - tam sme menili to číslovanie. 

 

p. Reinerová : ...Áno, je to správne... - schvaľuje návrh všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Ružinov z roku 2017, zo dňa 7. februára 2017 o kronike 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Po b) odporúča Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, 

starostovi, po 1.) - zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Ružinov číslo 2017 zo dňa 7. februára 2017 o kronike mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Po 2.) zabezpečiť zverejnenie spôsobom mestskej časti 

obvyklým. Termín: ihneď, po podpise starostom. 

 

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

Nie je tomu tak. Opäť VZN; na prijatie potrebná trojpätinová väčšina hlasov 

prítomných poslancov. Takže najprv sa prosím zaprezentujme. Prezentovaných: 15 

poslancov,  prosím, dobre pripravme sa na hlasovanie. Áno, už hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal 1 nehlasoval. 15 – áno, to je dostatočný 

počet. Návrh uznesenia bol schválený.  

 hlasovanie č. 32. 

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

        - uzn. č. 414/XXIV/2017 
 

 

Bod 14 

Návrh na ustanovenie kronikára mestskej časti Bratislava - Ružinov a letopiseckej 

komisie 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 14. - Návrh na 

ustanovenie kronikára mestskej časti letopiseckej komisie. Tým, že je to .... myslím, 

že postačí v krátkosti, ako už som uviedol, mestská časť má zriadenú svoju kroniku, 



84 

 

vedie ju v zmysle zákona o obecnom zriadení, ako aj právnych predpisov, ktoré už 

sú veľmi starého dáta - ešte z prvej Československej republiky. Najprv teda 

k ustanoveniu kronikára .... V súčasnosti neevidujeme, že súčasný kronikár pán Juraj 

Galata bol  v minulosti, v tých 90. rokoch, ustanovený miestnym zastupiteľstvom. 

Tento... tento nedostatok chceme napraviť. Za kronikára mestskej časti - síce už 

pomaly štvrťstoročie - po jeho fungovaní, ale napriek tomu navrhujeme pána Juraja 

Galatu. Je prítomný. Pokiaľ by boli nejaké otázky, vás poslancov, naňho - jeho 

životopis ste mali v dôvodovej správe; pre krátkosť, myslím, nebude potrebné 

potrebné čítať. Teraz sa ešte pristavím pri letopiseckej komisii, podľa týchto 

právnych predpisov ešte z 1. Československej republiky. Obec, v našom prípade 

mestská časť, zriaďuje letopiseckú komisiu, v zložení: starosta a dvaja občania Táto 

letopisecká komisia dohliada na úpravu kroniky, zápisy v nej. V súčasnosti 

neeviduje mestská časť takúto komisiu. Chceme teda napraviť tento stav. Za 

obyvateľov, popri pánovi starostovi - za obyvateľov navrhujeme jednak pani 

magistru Vieru Kováčovú, pracovníčku miestneho úradu - takisto je v tejto chvíli 

prítomná; Fakt len v krátkosti: pani Viera Kováčová je Ružinovčankou , po väčšinu 

svojho života, má pedagogickú prax. Veríme, že vlastne ona bude aj bude zárukou 

kultivovaného jazykového ... správnu ... jazykového ... jazykovo korektného vedenia 

našej kroniky. A nakoľko, ako v úvode zaznelo, z tých dvoch nominácií za 

poslancov - pán kolega Guldan sa vzdal, ostáva už iba nominácia za poslancov pani 

inžinierka Anna Reinerová. Jej kratučký životopis je takto súčasťou dôvodovej 

správy. Myslím, že stačí toľko v tejto chvíli. Otváram diskusiu. Pán poslanec Jusko, 

nech sa páči. 

 

p. Jusko : Ďakujem. Ja ľutujem, že sa pán poslanec Patrik Guldan vlastne vzdal tej funkcie, 

pretože predsa je pamiatkár, pozná ten Ružinov a myslím, že aj vie, čo je dôležité, 

aby v tej kronike bolo. Škoda. Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Tá komisia bude mať 

aj tajomníčku alebo nie? To prvá vec. 2 vec -  pán Pener, vy ste písali – bude .... 

odmeňovaní títo členovia komisie alebo nie? To je druhá vec. A 3. vec -  tá kronika 

existuje. Mohli by sme si ju niekedy aj pozrieť?  Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Poprosím pani Krippelovú, vedúcu odboru školstva o 

zodpovedanie otázok, prípadne doplním ešte aj ja. Za spracovateľa teda... Poprosím 

mikrofón... dole na... áno už. 

 

p. Krippelová, MÚ MČ : Dobrý večer. Tak ja sa pokúsim odpovedať. Čo sa týka, 

letopiseckej komisie, tak ustanovenie letopiseckej komisie vychádza priamo 

z legislatívy, z vládneho nariadenia z roku 1932. A tam sa hovorí o zložení – teda-  

že letopiseckú komisiu tvorí starosta a dvaja obyvatelia. Takže je tvorená starostom a 

dvoma obyvateľmi. Nemá žiadneho tajomníka. Práve preto je tu náš návrh, aby 

jedným z členov letopiseckej komisie bol zamestnanec miestneho úradu, nakoľko sú 

s tým spojené nejaké administratívne úkony. Preto je tam ten návrh, tá nominácia na 

pani Mgr. Kováčovú. Čo sa týka 2. otázky -  či teda je možné kroniku vidieť? 

Samozrejme, kroniku je možné vidieť. Ale kronika sa nikdy nepožičiava. Je to aj... 

len na prezenčnej účely; ak by teda nejakí študenti sa nám ohlásili, že chcú, alebo 

teda potrebujú niečo naštudovať z kroniky. Takže treba sa ohlásiť na sekretariáte 

pána starostu. A čo sa týka tej 3 otázky, ako k odmeňovaniu, tak nie -  toto je vlastne 

čestná funkcia... byť členom letopiseckej komisie.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ešte pán prednosta poprosil o doplnenie.  

 



85 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ : Doplním odpoveď pre pána poslanca. Do budúca 

pripravujme a riešime elektronickú formu, aktívne prehliadania, všetky tieto veci, 

aby sme to dostali do štandardu 21. storočia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem za postreh - alebo teda informáciu. Faktická, 

pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan : Tým nie je dotknutá povinnosť držať kroniku aj v papierovej podobe. Ja som 

mal záujem o túto... túto prácu. Len nemôžem súperiť s poslankyňou, za ktorou stojí 

veľká... teda silný počet poslancov, ktorí... ju teda tam nominoval. Ale želám jej, 

nech sa jej v tomto... v tomto darí. Ja chcem len obyvateľom Ružinova povedať, že 

nestratím záujem o Ružinov, napriek uvedenému, že budem robiť naďalej 

dokumentáciu Ružinova tak, ako som to robil doteraz. Ja viem, že pani doktorka nie 

si z toho nadšená, ale není o tom, že by tam bol človek nejaký povolaný, ale 

vyvolaný, zvolený.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : No, ...riadnym? ... pani poslankyňa Tomášková... alebo... 

 

p. Tomášková : Riadnym. Mailom sme dostali, že či by sme nemali záujem - dobre 

hovorím, či nie - zle hovorím? .. Alebo to sme dostali ... lebo .. ja neviem o tom, že 

by sme my ako nominovali nejakých nominantov za poslanecký klub? Prosím vás, 

pán predseda poslaneckého klubu, nášho, mohol by si mi na to odpovedať? Lebo ja 

som teraz taká prekvapená z tohto. Nevravím, že to niečo mení na veci. Ale, akože – 

zasa, aby bolo povedané korektné .... možno je to pravda, len ja o tom neviem. Len 

mi prosím vás toto uzrejmite. Lebo ja si nepamätám takéto. Lebo viem, že tú ponuku 

tuším, že sme sa mohli prihlásiť, že kto má záujem, nie? O tú letopiseckú komisiu.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prihlásený pán poslanec Vojtašovič. Nech sa páči.  

 

p. Vojtašovič : Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je naša interná záležitosť. Posielal som 

to určite každému e-mailom. Čiže – neviem, čo ti mám k tomu viacej povedať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. No, budú to asi faktické na faktické. Pán 

poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko : Ja len chcem potvrdiť, že boli poslané. Pán Pener nám to 2 krát posielal, dokonca 

druhýkrát to urgoval. A ... každý už nech si to rieši. Ja som to tiež posielal našim 

poslancom. Bez odozvy to bolo. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. V tejto chvíli sa už nikto ... nie, naozaj nikto 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím pani predsedníčku návrhovej 

komisie o znenie uznesenia. 

 

p. Reinerová : Predmetné uznesenie k tomuto bodu znie: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu, po a) schvaľuje Juraja Galandu ... Galatu do funkcie 

kronikára mestskej časti Bratislava-Ružinov s dňom vzniku funkcie 1. marca 2017. 

Po b) - schvaľuje ustanovenia letopiseckej komisie s dňom vzniku 1. marca 2017 

v zložení: po 1. starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov, po 2. magistra Viera 

Kováčová, po 3.  .../ neviem, či mám už seba../  Anna Reinerová. Po c) - odporúča 

Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi, po 1.) - zabezpečiť menovací dekrét pre 

kronikára mestskej časti Bratislava-Ružinov, po 2.) zabezpečiť menovacie dekréty 
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pre členov letopiseckej komisie. Termín: ihneď, po podpise uznesenia. Prosím dajte 

hlasovať. 

 

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

Nie je tomu tak. Pripravme sa hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 17, nikto proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

 hlasovanie č. 33. 

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

        - uzn. č. 415/XXIV/2017 
 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ako bývalý archivár želám veľa zdaru letopiseckej 

komisii aj pánovi kronikárovi.  

 

 

Bod 15 

Návrh na vrátenie pozemkov registra „E“ parc. č. 273/11 - orná pôda 367 m2, parc. č. 

271 - orná pôda 582 m2 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo 

vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti 

Bratislava - Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy 

Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prechádzame k bodu číslo 15: Návrh na vrátenie 

pozemkov registra „E“ parcelné číslo - ako máte uvedené v materiáli - orná pôda, 

katastrálne územie Ružinov - skrátim názov materiálu - vo vlastníctve hlavného 

mesta SR Bratislavy zverených do správy mestskej časti do priamej správy hlavného 

mesta SR Bratislavy. /Pán prednosta, ty uvedieš materiál?/ Poprosím mikrofón 

pánovi prednostovi.  

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ : Keďže... keďže tu máme pani doktorku Kučerovú, tak ju 

zavoláme. Ale – jednoducho, ide o v budúce rozšírenie cintorína v Prievoze. Ale 

nech sa páči pani doktorka. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prepáčte pani doktorka, prezrel som vás, v zákryte ste, za 

monitorom. Nech sa páči, poprosím o krátke uvedenie. 

 

p. Kučerová, MÚ MČ : Dobrý večer. Tak, rada by som uviedla materiál. Ide o návrh na 

vrátenie pozemkov registra „E“ parc. 273/11 a 271 evidovaných na liste vlastníctva 

č. 7868 vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a to z dôvodu plnenia potreby samosprávnych funkcii hlavného 

mesta SR Bratislavy a konkrétne vykonávania výstavby, údržby a správy verejných 

pohrebísk, za účelom následného zverenia časti pozemkov o výmere 500 m2 do 

správy Mariannum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Zvyšná časť pozemkov, ktorá je 

vlastne pod časťou komunikácie Stachanovská a chodníkom, bude vrátená do správy 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. Materiál bol prerokovaný v miestnej rade, v 

komisii finančnej podnikateľských činností a informatizácie a odborné útvary z 

hľadiska dopravy životného prostredia, územného plánu vyslovili súhlas s návrhom 

primátora. Ďakujem. 

 

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

Sloboda. Nech sa páči. 
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p. Sloboda : Ďakujem. Niektorým už zatrnulo, keď som sa prihlásil. A ja sa chcem len 

slušne spýtať . Prečo robíme vlastne taký divný konštrukt, že my vraciame celý 

pozemok, potom oni ho odčlenia a zase ho nám časť vrátia? Namiesto toho, aby sme 

ten pozemok odčlenili a vrátili im iba ten, ktorý bude odčlenený.  

 

p. Kučerová, MÚ MČ : Oni ... vlastne to sú „E“- čkové parcely;  ten C- čkový nie je 

zapísaný na liste vlastníctva. A tieto E -čkové sú na časti takého zeleného pásu, ktorý 

je za oplotením toho cintorína. Ale pokračujú tie pozemky aj pod komunikáciou 

a chodníkom. Čiže zober celú výmeru, prevedú E-čko do C-éčka geometrickými 

plánmi, rozdelia na 2 samostatné pozemky a časť vrátia ako C-éčkové do správy 

mestskej časti Bratislava-Ružinov a druhú časť zveria Marianum. Čiže to 

predpokladám, že budú už len 2 pozemky. 

 

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

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja neviem - máme tam termín, dokedy to hlavné mesto 

urobí? Lebo to keď ...  máme zverovací protokol z roku 91, to je ... to je z minulého 

tisícročia, tak môžeme očakávať, že v ďalšom tisícročí nám to potom vrátia? ...  

alebo v storočí? Alebo ako to je? Že to by bolo dobre, keby sme tam dali termín. 

Pretože vieme dobre, že hlavné mesto ani tie zverovacie protokoly neaktualizuje. 

Takže to kým to dostaneme naspäť, tak to bude trvať niekoľko rokov, predpokladám. 

To by bolo dobré ich zaviazať k tomu, že nech to urobia čím skôr. Lebo im to strašne 

dlho trvá. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ešte vypočujme pána kolegu Slobodu a potom poprosím 

pani doktorku o reakciu. Pán poslanec Sloboda, nech sa páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Teda, ale ... nedostal som na to odpoveď, že prečo to neurobíme teda 

sami? Že to rozdelíme?  ... To nemôžeme urobiť?  ...aby sme to rozdelili?... 

 

p. Kučerová, MÚ MČ :  Mesto žiada 2 E-čkové pozemky, ktoré sa rozprestierajú - časť pod 

zeleňou a časť pod komunikáciou. Oni to potom rozdelia. Lebo teraz tie pozemky 

nekopírujú len tú zelenú plochu a komunikáciu, ale oni sú tak ... ako keby zošikma 

.... 

 

p. Sloboda : ...áno ...  ja tomu rozumiem ...šak my tie pozemky poznáme... koniec-koncov - 

máme ich zverené, takže - Prečo ich nerozdelíme, tak ako oni požadujú? Iba tu určitú 

časť?  však odzverme im iba ..... pre Marianum... iba ... rozdeľme to, my, a odzverme 

si iba tú jednu časť.  

 

p. Kučerová, MÚ MČ : My nemôžeme ani sami zapísať geometrický plán. Čiže 

geometrický plán je oprávnený cez kataster zapísať výlučne vlastník. 

 

p. Sloboda : Dobre. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A ešte prihlásený ... jáááj ...  tam bol ešte 

dotaz pani poslankyni Šimončičovej alebo... sme zodpovedali? Teraz neviem. Nech 

sa páči, áno.. 
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p. Kučerová, MÚ MČ : No, čo sa týka toho termínu, tak ozaj, hlavné mesto nemá žiadny 

termín aby to zrealizovalo - ani zákonný, ani v rámci Štatútu. Ale predpokladám, že 

budú to robiť čo najskôr, lebo je zámer, čo najskôr tie pozemky previesť do C-

čkového stavu, zveriť Marianumu a vrátiť mestskej časti, nakoľko sa pozemok, ktorý 

sa bude vracať mestskej časti nachádza pod komunikáciou a časťou a chodníka, on 

nie je iným spôsobom využiteľný. Čiže na tej našej... na tom našom pozemku bude 

časť chodníka časť komunikácie Stachanovská. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Prihlásený pán poslanec Jusko, teraz, nech sa 

páči. 

 

p. Jusko : Ďakujem. Len technickú otázku, pani doktorka: Keď to nespravíme, čo sa , čo 

nastane? 

 

p. Kučerová, MÚ MČ : Je to uvedené v dôvodovej správe. Čiže, ak nedáme vyjadrenie v 

lehote, považuje sa, že miestne zastupiteľstvo súhlasilo. V prípade našeho nesúhlasu 

- aj na to pamätá Štatút, môže mestské zastupiteľstvo prehlasovať náš nesúhlas. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nikto sa ďalej nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o oboznámenie s návrhom uznesenia. Áno, 

poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

 

p. Reinerová : Návrh uznesenia k predmetnému bodu rokovania znie : Návrh na vrátenie ... 

je to veľmi dlhé - mám to prečítať, alebo ...  ?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Môžeme ... , stačí citácia ... 

  

p. Reinerová : Prosím, dajme hlasovať v uvedenom znení. 

  

p. Pener: Tak, áno, pardón, sme sa trošku prekárali teraz.  Sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia? Nie je tomu tak. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 16, nikto proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval návrh uznesenia bol schválený, 

ďakujem vám pani doktorka. 

 hlasovanie č. 34. 

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

        - uzn. č. 416/XXIV/2017 

 

 

Bod 16 

Návrh na rozšírenie náplne činnosti Komisie školstva, kultúry a športu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prechádzame k bodu číslo 16 - Návrh na rozšírenie 

náplne činnosti ...  školstva, kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Uvediem ja, myslím, že postačí v krátkosti. Udelenie čestného 

občana ...občan... občianstva - pardon - mestskej časti a verejného ocenenia  ... 

občana mestskej časti upravuje naše všeobecne záväzné nariadenie. Máte ho uvedené 

v dôvodovej správe. Naša mestská časť, samozrejme, má záujem prejavovať úctu 

vysloviť poďakovanie obyvateľom občanom za nejaké dosiahnuté výsledky atď. ... 

Podľa uvedeného VZN miestne zastupiteľstvo zriaďuje, ako poradný orgán 
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zastupiteľstva, komisiu, ktorá by zhromažďovala podnety; tieto .....  prerokovávala 

so starostom, predkladala ich na udelenie verejného ocenenia. Takúto komisiu v 

súčasnosti nemáme. Aj po konzultácii s pani kolegyňou, pani poslankyňou 

Barancovou, predsedníčkou komisie školstva, kultúry, športu predkladáme návrh, 

aby sa rozšírila pôsobnosť alebo kompetencie už existujúcej komisie, miesto 

vytvárania nejakého nového orgánu, ktorý by sa tak či tak stretávali vo veľmi ... 

veľmi obmedzenej miere. Myslím, že všetko potrebné bolo uvedené v dôvodovej 

správe. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Šimončičová ako prvá. 

  

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja len dúfam, že ono sa bude správne písať názov tejto 

ulice s dlhým „Á“  ... že je to....  ...Jáj ...pardon ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : To som stiahol. No.  To som stiahol už v pri programe. 

Hej. Teraz sa bavíme o komisiu o rozšírení komisie školstva, kultúry, športu. Spravil 

som tak po dohode... No to ... vysvetlím v bode Rôzne. Lebo teraz sme v bode 

komisia školstva kultúry športu. Pán poslanec Jusko ďalší prihlásený. Nech sa páči.  

 

p. Jusko : Ďakujem. Ja ... mňa tam trápi jediná vec. Vlastne my hovoríme komu to .... komu 

to bude patriť - to vyberanie a nevieme podľa akých kritérií sa budú vyberať, 

oceňovať atď? Aké sú stupne? Mohli by sme povedať aj stupne. Prečo by niekto ...  

ja si pamätám, že sú ...  ministerstvo - dávajú zlaté plakety atď. Mohlo by to byť aj 

každý rok. Nejaké... nejaký systém v tom mi chýba, že o niečom rozhodneme  - 

a povieme no pri príležitosti 30. - 40. - 50. výročia budeme oceňovať. A vlastne 

vznikla tu aj teraz diskusia, naposledy, keď bolo, že podľa akých kritérií ? - Myslím, 

že vtedy rozhodovala rada. Alebo sa mýlim? Miestna rada. Čiže určitým spôsobom 

prepojené na komisie. Prečo zrovna to niekomu dávame takú právomoc, že toto, keď 

...  hovoríme o letopiseckej komisii ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Nie, nie, letopiseckú sme už skončili,  

 

p. Jusko : Ja viem. Ale hovorili sme o nej. A teraz hovoríme o niečom čo tiež nezasadá 

pravidelne. Pretože to ocenenie niekto dostane možno za 5 rokov, možno za rok - ale 

určite nie pravidelne. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : No, ďakujem. Faktická pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová : Nedá mi nereagovať pán poslanec na teba. Ja si veľmi uvedomujem, že 

komisia školstva je zodpovedná miestnemu zastupiteľstvu. Momentálne sa bavíme o 

tom, že rozširujeme len našu kompetenciu. Ja si to uvedomujem, to znamená - 

akonáhle tú kompetenciu získame, získame váš mandát, budeme vás informovať na 

základe čoho,  aké kritéria - my sa zídeme ako členovia komisie a budeme vás 

informovať, ako budeme postupovať. Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Sloboda : Ďakujem pekne. Prihlásil som sa pre istotu dopredu, kvôli tomu, že my sme 

riešili na komisii mandátovej, legislatívno-právnej práve zmenu tohto bodu. Keďže 

tam boli nejaké drobné nedostatky, tak som si chcel len overiť, že či to tam naozaj 

je? Bolo to práve tie kompetencie, čo sa týka oceňovania a čo sa týka čestného 

občianstva. Pretože predkladanie,  čo sa týka čestného občianstva, vlastne 

predkladajú starostovi, tá komisia a schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Kdežto ....??... 
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predkladá starosta. A čo sa týka ocenenia, tak to komisia predkladá priamo 

zastupiteľstvu. Takže to myslím, že aj ostalo. Takže tým pádom je to v poriadku už. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ja mám informáciu, áno, že tie pripomienky boli ... boli 

zapracované. No, aj kolegovia teraz mi neverbálne to naznačujú. Myslím, nie je 

potrebné na mikrofón vystúpiť. Pán poslanec Guldan prihlásený ďalší. Nech sa ti 

páči.  

 

p. Guldan : Ďakujem pekne za slovo. Ja síce rešpektujem názory, ktoré sú tu v dôvodovej 

správe uvedené .Ale dospel som k názoru, že vyhľadávať a .... vysporiadať sa s ... 

s námetmi na ocenenie významných osobností nie je vecou jednej jedinej komisie. 

Ani nie komisie školstva, kultúry a športu. Ja si myslím, že toto by mala byť vec ... 

vec...  zloženia komisie, ktorá by mala byť samostatná. Možno sa zíde raz, dvakrát 

za rok - ale toto nie je len vecou ... To sa tým veľmi obmedzuje ten diapazón, pohľad 

na riešenie takejto závažnej veci, ako je oceňovanie osobností. Ja viem, že tento 

materiál už bol aj na miestnej rade; ja som neprikladal veľkú pozornosť, ale teraz, 

keď to čítam, v záujme veci si myslím, že to by sa malo riešiť iným spôsobom. 

Ďakujem za slovo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Stiahnem svoju faktickú. Faktická pán poslanec Bajer.  

 

p. Bajer : Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať pána kolegu Guldana. Patrik ja si 

myslím, že práve komisia - táto školská, kultúry a športu, ja by som povedal, že tak 

pravá komisia, ktorá by sa týmto mala zaoberať. Šak to ... osobnosti - to je predsa 

kultúra. Ty chceš zriadiť nejakú špeciálnu komisiu. Ale - aký rozdiel by bola ... keby 

bola nejaká nová komisia, špeciálna? Aký ... by mala ona váhu, oproti tej našej 

komisii? To znamená, že my - ako prepáč, mám potom pocit, že my, naša komisia, 

nie je tá kompetentná?! A tá druhá komisia, ktorá by sa špeciálne tomuto venovala, 

by bola kompetentná? Vieš, to je zbytočné, podľa mňa.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ešte faktická, pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan : Sme už unavení .. a že ... už to nemá zmysel rozobrať. Toto nie je o ... len o 

osobnostiach kultúry, športu - tohto rezortu, ktorý tá komisia zastrešuje. Tu ide 

o osobnosti - dokonca by som povedal niektorých významných developerov, ktorí sa 

zaslúžili o rozvoj územia - napríklad. Lebo ani to nemôžeme vylúčiť, že aj takí sú. 

Sú aj lotri, ale sú aj slušní. Ale to neni ... len v protipóloch. To .. je .. no nie som na 

to veľmi pripravený, ale viem, že  ... toto urobte ako uznáte za vhodné.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ja som stiahol svoju faktickú, lebo sme sa 

dohodli s pánom zástupcom Gajdošom, že vysvetlí on. Takže udeľujem mu slovo 

ako ďalšiemu prihlásenému. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ja v podstate ... chvíľu odbočím. Ako - tieto 

faktické poznámky sú skutočne veľmi zlé. Lebo tí, čo diskutujú, alebo chcú sa 

prihlásiť a chcú rozprávať k veci, tak sa vlastne dostávajú k veci už ex post lebo už 

traja o tom všeličo porozprávali. V podstate vychádzame z toho – preto - berme to 

ako prechodnú ... prechodné obdobie, čo sa týka tejto tejto komisie. Pretože chceli 

sme predísť tomu, čo sa stalo minulý rok. Pokiaľ si pamätáte - vznikol nejaký 

zoznam ľudí, ktorých sme chceli ... ktorých sme chceli obmeniť – nakoniec, vďaka 
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pánovi poslancovi Slobodovi - naozaj vďaka, prišli sme na to, že je to v rozpore s 

platným v VZN-kom. Tak snažíme sa zaplátať tento problém tým ... týmto 

spôsobom; Na porade starostu zaznela podmienka, že sa pripraví novelizácia VZN-

ka kompletne o tomto odmeňovaní. A myslím si, že niekedy na jeseň by to mohlo 

byť hotové. Tým pádom do toho VZN-ka, dúfam všetci, ktorí sa zaujímate o túto 

problematiku, budete zapojení a malo by vzniknúť materiál, ktorý už bude 

vyhovovať všetkým. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pani poslankyňa Šimončičová ďalej 

prihlásená. Nech sa ti páči.  

 

p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja by som chcela reagovať, aj keď mám riadny 

príspevok, na poslanca Guldana. Pri všetkej úcte k tejto komisii, školstva, kultúry 

a športu – neviem, ako budú vedieť posúdiť napríklad osobnosti z oblasti životného 

prostredia, výstavby, územného plánovania alebo dopravy?  Už len tak, že či sa 

s nami poradia, že - poznáte toho človeka? Lebo my o ňom nevime nič. Preto je ... by 

bolo dobré keby to prešlo viacerými komisiami, než sa to dostane potom na 

zastupiteľstvo ... na rokovanie zastupiteľstva, ktoré táto komisia. No, je dobré, keď 

jedna ich zhromažďuje, ale bolo by dobré, keby potom, keď ich má zhromaždených - 

prípadne ešte vedela názor aj ostatných, z iných oblastí o ktorých táto komisia nemá 

možno toľké vedomosti, ako majú ďalšie komisie.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím 

diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie o prednesenie návrhu uznesenia.  

 

p. Reinerová : Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať k predmetnému bodu – Návrhy - v 

predloženom znení. Ďakujem. 

 

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

Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 15, nikto proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol schválený. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 hlasovanie č. 35. 

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

        - uzn. č. 417/XXIV/2017 
 

 

Bod 17 

Informácia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 

19, 821 05 Bratislava, IČO: 35 828 064 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Bod číslo 17  - Informácia o vzdaní sa funkcie člena 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných 

služieb a.s., so sídlom Mlynské Luhy, Bratislava, IČO - ako máte uvedené. Poprosím 

pána zástupcu Gajdoša o krátke uvedenie. Nech sa ti páči. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. V zásade nie je veľmi čo uvádzať, 

pretože už v tom názve je napísané všetko. Listom, ktorý je datovaný 20.12.2016  

bol mestskej časti Bratislava-Ružinov doručený list od pani Ing. Kataríny 
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Horváthovej, bytom - atď., ktorým oznámila svoje vzdanie sa funkcie člena 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Ružinovský verejno-prospešný teda ... pardón 

- Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s. so sídlom Mlynské Luhy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Pán poslanec Patoprstý, nech sa páči. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem. Ja som sa hlásil, len čakám, kým sa mi načíta to uznesenie... 

Nejako pomalšie to ide, ale možno to zvládnem aj bez toho uznesenia. Nemám voči 

tomu žiadne výhrady, len by som poprosil k tomu, kde tam je - že predložiť do 

miestneho zastupiteľstva - keby si mohol pán predkladateľ osvojiť ... -už to mám – 

ďakujem – tuto - iba osvojiť, že predložiť návrh na vymenovanie kandidáta do 

najbližšieho miestneho zastupiteľstva, čo je až 28. 3. .Aby sa nám to zbytočne 

nenaťahovalo. Lebo tam sú aj zákonné lehoty, aj stanovy potom porušujeme atď., 

Aby sa to vyriešilo čo najskôr. Ďakujem. ...  Respektíve do toho 28.3. Len pri tom ... 

nejakom nesúlade, čo s tými zastupiteľstvami máme tak neviem, že ako to bude. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Ďakujem. No, poprosím pána Gajdoša .... pána zástupcu 

Gajdoša o reakciu. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Ja len krátka reakcia na pána 

poslanca Patoprstého. Je tu v hre, možnože bude to predstavenstvo len dvojčlenné, 

ako som počul.; takže, ako nepredbiehajme čas, uvidíme. Určite pán starosta v 

termíne potrebnom to urobí. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Tomášková prihlásená. Nech sa páči. 

 

p. Tomášková : Áno, ja som sa pýtala, keďže som videla ten materiál dopredu ... pardón .. 

./ale asi to nedopoviem ..beriem späť./ 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Môžeme počkať chvíľočku ...nevidím problém. Dobre, 

nikto sa nehlási do diskusie.  /Môžeme počkať... nevidím problém ...ja tiež stále 

kašlem tuná. Viem, čo to je./  Dobre, takže nikto sa nehlási do diskusie...  nikto sa 

nehlási do diskusie. Končím diskusiu a poprosím - pani predsedníčka návrhovej 

komisie. 

 

p. Reinerová : Prosím o hlasovanie predmetného uznesenia v predloženom znení. 

 

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

Nie je tomu tak. Prosím, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 17, nikto proti, nikto sa nezdržal, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia 

bol schválený. Ďakujem vám, to bol bod číslo 17. 

 hlasovanie č. 36. 

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

        - uzn. č. 418/XXIV/2017 
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Bod 18 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prechádzame k bodu číslo 18 - Kontrola plnenia 

uznesení miestneho zastupiteľstva. Pán prednosta, jednou vetou, myslím, stačí uviesť 

materiál. Nech sa ti páči. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ : Pani poslankyne, páni poslanci, kontrola plnenia uznesení  - 

nech sa páči, v prípade, že máte nejaké pripomienky. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem, otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. 

Hlási. Pán poslanec Hrapko. Nech sa páči. 

 

p. Hrapko : Chcem sa opýtať, bolo tam to uznesenie o Cultuse. Ja viem, že sme sa o tom už 

viackrát bavili, ale to sa mi nezdá, že by bolo nejakým spôsobom splnené - či ako to 

tam je?  

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ : Číslo uznesenia?  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  ...Z minulého zastupiteľstva, alebo spred  ... ?   2016...? 

 

p. Hrapko : Už dávnejšie. Ohľadne ... ohľadne vyjadrenia nedôvery k predstavenstvu 

Cultusu.  Lebo to neviem, že by bolo splnené. Kvôli tomu sa pýtam. .... Neviem to 

číslo  teraz z hlavy. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ : Odpoviem. Zákon o obecnom zriadení na návrh starostu, 

poslanci miestneho zastupiteľstva schvaľujú alebo odvolávajú predstavenstvo. Čiže 

je to kompetencia, ktorá spadá do pôsobnosti starostu - v prípade Ružinova. Ale ... Je 

to je to kompetencia štatutára. 

 

p. Hrapko : Čiže, pán starosta podpísal, ale neznamená to, že to nemá určený čas, kedy to 

urobí alebo či to urobí, tak? To bol návrh, tak   ako .. zastupiteľstva. Je na ňom, ako 

sa rozhodne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Určite sa bude zaoberať; to vieme potvrdiť. V tejto chvíli 

sa už nikto nehlási do diskusie, takže končím diskusiu. Poprosím o návrh uznesenia. 

Nech sa páči, pani predsedníčka komisie. 

 

p. Reinerová : Tak ...aby som predniesla,  nemám, ... Prosím o hlasovanie v predloženom 

znení. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : V predloženom znení. Áno. Ďakujem. Sú nejaké 

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

Hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 10, 1 proti, 6 sa zdržali. Návrh uznesenia bol schválený. Ďakujem.  

 hlasovanie č. 37. 

           za: 10, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 0 

        - uzn. č. 419/XXIV/2017 
 

 



94 

 

Bod 19 

Interpelácie 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Prechádzame do bodu 19 – Interpelácie. Nech sa páči, 

kto má interpeláciu, poprosíme, predložiť aj písomne, tak isto aj možnosť predniesť 

tu, na mikrofón. Prvý prihlásený pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko : Ďakujem. Úvodom sa chcem poďakovať za odpovede za interpeláciu, osobitne 

pani Horváthovej - Išlo o - vlastne vyjasnenie, kto je vlastníkom pozemkov v ... 

športové ihrisko  -  základná škôlka ... škola Ostredková a biopark. Ďakujem vám, 

pani Horváthová, aj takto touto cestou. 1. interpelácia: Vážený pán starosta, dňa 

13. 12. 2016 mi bola doručená odpoveď na interpeláciu počet bytov v správe Cultus 

Ružinov a.s. Dovoľujem si vás požiadať o upresnenie, za... po 1.) - aká výška 

mesačného nájmu je požadovaná u bytov DK Ružinov trojizbový byt, SD Nivy - 

dvojizbový byt, SD Trávniky - dvojizbový byt? Po 2._ Je výška mesačného nájmu 

fixná, pevná alebo pohyblivá? Po 3.) - je výška nájmu a podnájmu stanovená 

zmluvou o nájme a podnájme. Ďakujem vám. 2. Vážený pán starosta, už to býva 

zvykom hovoriť o zmluvách RŠK. Skôr ako občan, poslanec, má možnosť oboznať... 

sa s ich obsahom. Dovoľujem si vás požiadať: po 1.) kde si môže občan pozrieť text 

zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola prijatá dňa 10. 6.2006 

medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja a mestskou časťou Bratislava – 

Ružinov? Keďže som ju nenašiel na internete - miestne zastupiteľstvo - zasadnutia 

tam som hľadal, ktoré sú zverejnené až od roku 2007. Ďakujem. S pozdravom. 

Vážený pán starosta, všimol som si, že počas vianočných sviatkov nebola mestská 

časť Bratislava-Ružinov vyzdobená vianočným osvetlením ponad cesty  1. triedy a 

na stĺpoch verejného osvetlenia . V iných mestských častí hlavného mesta SR 

Bratislavy bola hore uvedená výzdoba. Môžete mi prosím odpovedať, prečo tomu 

bolo tak? Ďakujem za odpoveď. Vážený pán starosta, žiadam vás o informáciu: 

Mestská časť Bratislava-Ružinov nebude môcť čerpať dotácie, štátu pomoc a 

eurofondy vinou zamestnanca miestneho úradu Bratislava-Ružinov. Chcem vás touto 

cestou požiadať o vyčíslenie finančných súm o ktorú príde mestská časť Bratislava-

Ružinov v roku 2017. Aké projekty sú ohrozené, respektívne nebudú môcť čerpať 

štátnu pomoc, dotácie a eurofondy v roku 2017? Budú môcť čerpať hore uvedené 

prostriedky rozpočtové, respektíve príspevky organizácie zriadené mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov? Ďakujem. Vážený pán starosta, dnes je predložený informatívny 

materiál Aktuálna situáciu pri riešení navyšovania počtu miest v materských 

škôlkach s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít. Kedy a ako bude uvoľnený 

služobný byt v materskej škôlke Stalicová na Ostredkoch? Aj v tomto prípade ide o 

zvýšenie kapacity materskej školy. A prosím vás o urýchlenie riešenie tejto 

rekonštrukcie. Ďakujem za odpoveď. Vážený pán starosta som smutný z toho, že cez 

médiá bola uverejnená informácia o úmrtí trinástich seniorov v Dome dôchodcov na 

Pažítkovej 2, Bratislava-Ružinov. Znepokojuje ma, že toto zariadenie spravuje 

mestská časť Bratislava-Ružinov a v tejto veci vás prosím: po 1. predložiť všetky 

správy zistené internou a externou kontrolou. Po 2.: Koľko ošetrovateľov a 

ošetrovateliek bolo v 24-hodinovej službe priemerných... priemerne? A koľko z nich 

bolo PN. Po 3.: - Má domov dôchodcov externú zmluvu na zabezpečenie 

ošetrovateľov v dome dôchodcov? Ďakujem. Ďakujem. 

 

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

Šimončičová. 
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p. Šimončičová : Ďakujem pekne. Ja by som chcela interpelovať pána starostu - a to vo veci 

ohláseného búrania zvyškov budov v areáli Cvernovka. Ďalej interpelovať pána 

starostu a žiadam ho, aby urýchlene dal do súladu s platnou legislatívou búracie 

povolenie na stavby v areáli Cvernovka. Búracie povolenia majú vo výrokovej časti 

termíny na odstránenie stavieb, ktoré sú teda záväznými podmienkami. A ak chce 

meniť akúkoľvek podmienku z výrokovej časti, musí byť na to nové správne 

konanie. Starosta bol v roku 2012 upozornený na ... na nesprávny postup jeho 

predchodcu, čo sa týka predĺženia termínu odstránenia stavieb iba listom. Na čo 

potom terajší starosta, po zbúraní časti budov, začal správne konanie a tie termíny 

predĺžil. Akurát predĺžil iba na časti a nie na úpravne  na Košickej. Na úpravni na 

Košickej bolo samostatné správne konanie o predĺžení termínu odstránenia stavieb. 

Avšak, má to tú chybu, je v súlade s platnou legislatívou, že o predĺženie termínu 

bolo požiadané po márnom uplynutí lehoty, kedy toto nemožno urobiť. Na tieto 

nezrovnalosti bol pán starosta upozornený prokurátorom v roku 2012 a napriek 

tomu, keď v roku 2015 – tuším – do kedy, do júla 2015 bol pôvodne predĺžený 

termín všetkých tých stavieb na odstránenie, stavebník požiadal ešte pred márnym 

uplynutím lehoty o predĺženie termínu. Čiže tak, ako mal. Avšak starosta zase listom 

odpovedal - a nie novým správnym konaním, že úrad môže kedykoľvek, pretože 

búracie povolenie platné navždy. Akurát, že podmienky nie sú rovnaké. A na to mal 

starosta znovu vypísať nové správne konanie. A to neurobil. Preto ho žiadam, aby 

okamžite začal konať. Pretože spoločnosť, ktorá teraz vlastní areál Cvernovka, 

ohlásila v médiách, že dnes začne odstraňovať ďalšie stavby v areáli Cvernovka, a to 

hlavne úpravňu na Košickej ulici. Takže interpelujem starostu, aby čo najskôr po 

návrate z dovolenky začal konať a zastavil prípadné búranie a dal do súladu so 

zákonom všetky tieto náležitosti búracieho povolenia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ja len pripomeniem interpelácia je vlastne 

kvalifikovaná otázka; máme to v rokovacom poriadku. Tak dúfam, že si s tým 

budeme vedieť poradiť, s touto interpeláciou. Nikto ďalší sa nehlási do bodu 

interpelácie. Končíme bod Interpelácie. 

 

 

Bod 20 

Rôzne 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Bod Rôzne. Nech sa páči, otváram bod Rôzne. Prvá 

prihlásená pani poslankyňa Barancová, nech sa páči. 

 

p. Barancová : Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poprosiť poslancov o podporu 

nasledovného uznesenia, ktoré sa týka odporúčania starostovi iniciovať rokovania o 

spolupráci so Zväzom ľadového hokeja. Chcem to odôvodniť - a chcem teda 

podčiarknuť význam rozvoja športu. A to je prvým dôvodom je ten, že je tu skutočne 

celospoločenská objednávka rozvoja športu na Slovensku. Vieme, že už nám vznikol 

aj zákon o športe. Druhú vec, by som chcela povedať, že som bola tá, ktorá som 

iniciovala koncepciu rozvoja športu a športovej kultúry v Ružinove. A samozrejme, 

toto uznesenie bolo podporené. A už sa na tejto koncepcii pracuje. Takým ďalším 

dôvodom, si myslím, že mali sme tu osobnú návštevu a osobný prísľub prezidenta 

Zväzu ľadového hokeja, že chce začať spoluprácu a chce jednoznačne podporiť 

ľadový hokej na Slovensku. Ja som teda sledovala jeho rozhovor na TA3; musím 

povedať, že som mala, teda veľkú radosť lebo si myslím, že Slovensko by sa 

skutočne mohlo stať takisto veľmocou v oblasti ľadového hokeja. Máme tu dlhodobú 
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históriu, máme veľmi veľa osobností ľadového hokeja a myslím si, že treba aby sme 

akúkoľvek hodenú rukavicu vo vzťahu rozvoja športu prijali. A po 3.  - po ďalšie  - 

Som veľmi rada, že vznikla tu takáto dohoda o urovnaní medzi mestskou časťou, 

Zväzom ľadového hokeja a Ružinovským športovým klubom. A myslím si, že je tu 

veľmi silný potenciál, aby teda sa rozvíjal šport v Ružinove na vysokej na vysokej 

úrovni. Takže dovoľte pričítať návrhu uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. 

Dušanovi Pekárovi iniciovať rokovania o spolupráci so Zväzom ľadového hokeja 

a predložiť miestnemu zastupiteľstvu informatívny materiál o predbežných 

výsledkoch a výstupoch z rokovaní, prípadne konkrétnych návrhoch o spolupráci. 

Termín: ihneď. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nasleduje Patrik Guldan. 

 

p. Guldan : Ďakujem za slovo. Prednesiem možno netypické ... netypický text, ale nedalo sa 

mi to inak, ako nazvať - výzvou na zrušenie uznesenia. Na poslednom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva 31. januára, v bode Rôzne, predniesol poslanec Martin 

Patoprstý návrh uznesenia, v ktorom žiadal verejné prerokovanie investičného 

zámeru Brick park, a že pokiaľ sa neuskutoční, aby mestská časť konanie prerušila. 

Návrh uznesenia miestne zastupiteľstvo odhlasovalo. Poslancovi Martinovi 

Patoprstému som pred hlasovaním vtedy navrhol, aby si osvojil doplnenie svojho 

návrhu uznesenia o časť, ktorú som sformuloval v tom zmysle, že navrhujeme, aby 

zámer bol predložený na komisiu územného plánu... plánovania životného prostredia 

a dopravy. Investičný zámer, o ktorom hovorím bol pomenovaný v zápisniciach 

komisie inakšie, ako ho pomenoval pán poslanec Patoprstý. Na komisii figuroval ako 

rodinné domy Vrútocká, rodinné domy Vrútocká ulica - To spomínam preto, že ja 

som urobil chybu, keď som ... keď som mu dopĺňal uznesenie o niečom, čo som 

nemal urobiť. Na základe upozornenia investora informujem poslancov, že 

investičný zámer bol posúdený a pripomienkovaný komisiou 7. 12.2015. Na základe 

informácie referátu územného rozvoja viem, že Magistrát hlavného mesta SR mal na 

investora rovnaké pripomienky, ako naša komisia. Investor však pripomienky 

komisie magistrátu do projektu zapracoval. Tým pádom boli splnené podmienky 

vyplývajúce zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie zóny Trnávka-Stred. 

Som toho názoru, že pán poslanec Patoprstý mal ako verejný funkcionár občianke, 

ktorá ho v danej veci oslovila vysvetliť, že investičný zámer je v súlade s ÚPNZ a 

preto nemal predkladať vyššie uvedený návrh. Poslanci tento spôsob investičnej 

prípravy a projektovej dokumentácie vychádzajúcej z regulácie ÚPNZ daného 

územia musia rešpektovať a verejne sa zasadzovať o jeho napĺňanie a rešpektovanie. 

Pretože nie je možné nerešpektovať to, o čo sa roky toto miesto zastupiteľstvu 

zasadzuje t.j. o proces a regulovanej výstavby. A potom, keď regulatívy UPNZ 

máme, sami ich nerešpektujeme žiadame - ako v tomto prípade  - mestskú časť o 

prerušenie konania. To nie je v poriadku. Z uvedeného dôvodu prosím poslanca 

Martina Patoprstého, ako predkladateľa, aby uznesenie navrhol zrušiť. Prikladám tu 

len citáciu z výpisu uznesenia, kde sme presne povedali o čo ako sme ... ako sme 

pripomienkovali materiál. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktické. Prvá - pán poslanec Sloboda, nech 

sa ti páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem. Patrik, teraz priznám , že neviem, či poznáš úplne do detailov ten 

projekt a či naozaj poznáš všetky tie pomery, ktoré sú tam, vrátane tých jednotlivých 
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koeficientov, ktoré spĺňa alebo nespĺňa ten daný investor, že sa k tomu tak super 

skvelo odborne vyjadruješ. Ale možno máš patričné  ...patričné informácie od toho 

investora. Takže ja budem radšej, keď budem zastupovať obyvateľov, ako... ako 

investorov. Ďakujem. 

 

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

 

p. Patoprstý : Ďakujem veľmi pekne. Neplánujem to uznesenie zrušiť ani stiahnuť. Je 

pravda, že - keďže bolo prerokované v komisii, tak keby sa dala vypustiť z neho tá 

stať, aby bolo prerokované na komisii, tak to áno, to som ochotný, ale neplánujem to 

uznesenie zrušiť. Pretože pointou toho uznesenia bolo to, aby sa zvolalo verejné 

zhromaždenie, aby si ľudia povedali svoje pripomienky. Pretože na to nemali 

podmienky, nemali na to vytvorené možnosti a dokonca boli takmer obratí aj 

o miestne zisťovanie, ktoré si sami museli vydupať, ktoré tiež podľa mojich 

informácií nebolo úplne štandardné. A napríklad tuto kolega Sloboda, ktorý je 

poslanec za Trnávku bol z toho  miestneho zisťovania vykázaný. A nebolo mu 

umožnené tam byť. Čiže asi ... asi je potrebné to verejné zhromaždenie, aby sa mohli 

všetci k tomu vyjadriť. Ďakujem.  

 

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

 

p. Guldan : Ďakujem pekne. Na margo toho, čo povedal pán poslanec Sloboda: relevantné 

je to, že orgán územného rozvoja a referát územného rozvoja, ktorí skontrolovali 

zapracovanie pripomienok komisie investorom do materiálu, do investičného 

zámeru, do projektu, ktorý robil pán architekt Miro Duchoň, skonštatovali, že 

podmienky sú v súlade so záväznou časťou a regulatívov - teda .... teda záväznej 

časti územného plánu Trnávka – stred. Pokiaľ toto my nebudeme rešpektovať, -  my 

by sme mohli napadnúť len to, pán poslanec, keby sme zistili, že referát územného 

rozvoja, alebo stavebný úrad nedostatočne a nekvalifikovane skontroloval 

zapracovanie pripomienok, ktoré dostal - jednak od komisie a najmä od mesta, ako 

magistrátu hlavného mesta. To sú relevantné veci. Nie tieto konštrukcie, ktoré si 

predniesol. 

 

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

prihlásený pán poslanec Matúšek. Nech sa páči. 

 

p. Matúšek : Ďakujem za slovo. Ja by som chcel predniesť korektné uznesenie a požiadam 

tu prítomných poslancov, aby ho podporili: Mestské zastupiteľstvo žiada mestského 

kontrolóra, pána Furina o vykonanie kontroly zmlúv o dielo týkajúcich sa 

obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov, s dôrazom na 

uplatňovanie zmluvných sankcií v zmysle aj uznesenia Mestského zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov číslo 384/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 2016.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pán poslanec Sloboda ďalší prihlásený. Nech 

sa páči. 

 

p. Sloboda : Ďakujem pekne. Ja asi skôr také 3 rozdielne témy. Jedna, čo tu zaznela pri 

hlasovaniach o VZN a hlavne o zmenách uznesení. To, že by malo byť rovnako ... 

rovnaký počet hlasov pri ... pre prijatie uznesenia o VZN rovnako ako aj .. , alebo 

napríklad aj pri ... osobitnom zreteli a rovnako ten istý počet by mal byť pri zmene 

uznesenia.  Tak nemyslím si, že to celkom správne. Pretože ak v prvom prípade tú 



98 

 

zmenu uznesenia schválime, tak potom ešte opätovne aj tak schvaľujeme celkové 

uznesenie. To znamená, že tam to ... to potvrdzujeme tými troma pätinami. A 

nepotrebujeme to riešiť už pri zmene uznesenia. Lebo tam sú tie 3 pätiny, ktoré sú 

vyžadované zo zákona .Lebo tam schvaľujeme uznesenie ako také. Pri zmenách 

nikde  - ani v zákone to nevidím, a nikde ani v rokovacom poriadku to nevidím, že 

by sme pre tieto zmeny uznesení to potrebovali . Tam konštatujeme, že na prijatie 

uznesenia, zmenou uznesenia ho neprijímame - a pretože ak niekto bude nespokojný 

s tou zmenou, ešte stále za celkové uznesenie nemusí hlasovať. Ale to je len 1 

z bodov. 2. je - Zaujala ma informácia - neviem či to tu aj odznelo, Ružinovský 

podnik verejnoprospešných služieb podal na seba návrh na reštrukturalizáciu? - Teda 

nejak to tu nezaznelo, ani sme to tu nevideli , ako v materiáli... Nechce sa mi otáčať, 

že či sú tu ešte ich predstavitelia; ak áno,  si vydiskutujeme. Ale celkom by ma to 

zaujímalo, možno ako ďalší bod na ďalšom zastupiteľstve. A to čo ja chcem 

predniesť je ako tretie: návrh uznesenia, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov - po a) ruší uznesenie číslo 4/1/2014 zo dňa 27.11.2014. a za b) - 

poveruje Mgr. Jozefa Matúšeka zvolávaním a vedením zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov v prípadoch podľa § 12 príslušného 

zákona SNR číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. To je 

vlastne uznesenie o určení o ustanovení poslanca, ktorý by mal právo zvolať 

zastupiteľstvo, pokiaľ ... samotné rokovanie nezvoláva starosta ani zástupcovia 

starostu. Vzhľadom na ... vzhľadom na to, akým spôsobom aj vystupuje pri svojich 

... pri svojich vyjadreniach Patrik, tak považujem to také, že necítim to tak úplne 

nezávislo od všetkých; a práve preto navrhujem pána Matúšeka. Myslím si, že bez 

ohľadu na to, či by návrh na takéto zvolávanie zastupiteľstva dal človek zo Smeru, 

zo Siete, zo SAS-ky, z KDH - myslím si, že by s tým nemal žiadny problém. Preto 

ho takto navrhujem, aby sme to tak prijali. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická, pán poslanec Guldan. Nech sa ti 

páči, Patrik.  

 

p. Guldan : Musím reagovať na to, čo pán poslanec Sloboda povedal na moju adresu. Ja sa 

naopak cítim, že zastávam nezávisle postoje. Naopak, v súvislosti s tým, čo sa 

navrhuje sa nazdávam, som toho názoru, že práve pán poslanec Matušík... Matúšek, 

veľmi teda v posledných mesiacoch veľmi slušne kooperuje, spolupracuje s ... s tuto 

s politickými klubmi. Takže - inak si myslím, že toto ... tento návrh uznesenia 

vyplynul z toho, že chcete dávať pokyn pánovi starostovi, aby sa vzdal mandátu a 

pripravujte niečo, čo ... čo nie je ... Vzdať sa mandátu môžete navrhnúť hocikomu, 

samozrejme. Ale toto sa .... rozhodlo na úvodnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

v tomto volebnom období. A ja nevidím dôvod, pre ktorý by ste to ..., pre ktorý by sa 

to malo meniť. 

 

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

 

p. Sloboda : Ja ďakujem. Ja len toľko, že ja na to dôvod vidím. A nechám už na ostatných 

kolegoch, že či na to ten dôvod vidia tiež. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ďalej prihlásený pán poslanec Patoprstý. Nech 

sa ti páči. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem za slovo. Ja som si pripravil do bodu Rôzne jedno uznesenie, na 

margo tej dnešnej diskusie, ktorá tu bola po vystúpení občanov, kedy sa mi zdá, že 
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častokrát tí občania bývajú nevypočutí, alebo že doslova iba sem prídu na tie 3 

minúty, si posťažujú a odídu bez toho, aby to malo nejaké ďalšie smerovanie. 

A pripravil som si nasledovné uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov žiada starostu mestskej časti, aby bol z každého vystúpenia 

občanov, v bode vystúpenie občanov vyhotovený záznam a zverejnený tak, ako to 

býva v zápisniciach zo stretnutí starostov s obyvateľovi. Termín: najbližšie miestne 

zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Poprosím odovzdať návrhovej komisii tak, 

ako predošlé. Pán poslanec Vojtašovič, ďalší prihlásený. 

 

p. Vojtašovič : Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem, mám také 3 veci.  1. vec  - sa 

chcem opýtať pána kontrolóra, že či vôbec je možné vykonať takú kontrolu, ako 

navrhol kolega Matúšek. Že či môžete kontrolovať obstarávanie územných plánov? 

Aby to nebolo zase možno nejakým spôsobom kontraproduktívne, ako pri kontrole 

stavebného úradu, keď išiel o prenesený výkon štátnej správy a nemohla sa vykonať 

kontrola riadne. Druhý bod je - tiež som sa chcel opýtať na reštrukturalizáciu VPS? 

Lebo nám chýbajú oficiálne informácie. A 3. vec - Tiež by ma zaujímala situácia 

ohľadom majetku mestskej časti, ktorý má na Vietnamskej ulici , objekt, ktorý bol .., 

ktorý je tiež v nájme VPS. Viem, že tam boli nejaké nejaké ... nejaké súdne konanie 

ohľadom výpovede ešte v roku 2015. Je rok 2017. A tiež tam nejaké ...chýbajú 

aktuálne informácie. Preto by som chcel predložiť uznesenie, podľa ktorého Mestské 

zastupiteľstvo ... Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada ... 

Michala Sygúta prednostu a inžiniera Sokola, generálneho riaditeľa VPS, 

o predloženie: po a) - o predloženie informácií ohľadom aktuálnej platnej 

podnájomnej zmluvy na objekt na Vietnamskej ulici v Bratislave, ktorý má RPVPS v 

nájme od mestskej časti Bratislava-Ružinov a ohľadom podanej výpovede k tomuto 

podnájomníkovi v roku 2015 a o stave vedeného súdneho konania v tejto veci 

(tenisové kurty). Po b) - o predloženie informácie ohľadom reštrukturalizácie VPS 

termín najbližšie miestne zastupiteľstvo. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pán kontrolór už sa mi prihlásil s reakciou, tak 

mu udeľujem slovo. 

 

p. Furin, miestny kontrolór : Nevidím žiadny problém v tej kontrole. Ak si to dobre 

pamätám, tak ja mám skontrolovať, či  ... či kontrolujeme dodržiavanie tých zmlúv 

a či vyvodzujeme sankcie z ich nedodržiavania. Takže v tom ja nevidím problém. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pán prednosta .... áno ešte dávam slovo pánovi 

prednostovi, ktorý sa mi už dlhšie hlásil. 

 

p. Sygút, prednosta MÚ MČ :  / Už od 2. hodiny predsa toho je veľa./ Ja poviem príklad  - 

Pán Hrapko predložil pozmeňovací návrh a šéfka návrhovej komisii pani Reinerová 

prečítala celý návrh uznesenia, kde zmenila tú dobu na 10 rokov. A kebyže podľa 

toho vášho výkladu, pán poslanec, stačí nadpolovičná väčšina, tak ten návrh by 

prešiel. A už by potom nebolo o čom inom hlasovať. Vy by ste už nehlasovali potom 

ešte raz, že ...  že - a teraz hlasujeme trojpätinovou väčšinou. Ja len na margo toho. 

A keďže, pán poslanec, ste predniesli návrh uznesenia, aby sme v rámci tej VPS- ky 

...  neviem, či chcete teraz informáciu, alebo pripravím materiál? Okej  predložíme.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická, pán poslanec Sloboda, prosím.  
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p. Sloboda : Ďakujem, ja rýchlo, krátko a stručne. Pán poslanec predložil návrh zmeny 

uznesenia.  Takže keď príjme zmenu uznesenia,  tak, teprve potom prijímame 

uznesenia ako také. Takže najprv hlasujeme o zmene uznesenia. Tu keď príjmeme 

nadpolovičnou väčšinou, tak potom hlasujeme o zmene... o samotnom uznesení, 

ktoré prijímame troma pätinami. Je ... je rozdiel medzi  ... jasný rozdiel medzi 

zmenou uznesenia a samotným hlasovaním o uznesení?  

 

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

 

p. Guldan : ... ja som teraz nie  celkom dobre rozumel pánovi poslancovi Slobodovi, či o 

tom, čo teraz hovoril o tej zmene  Návrh uznesenia - mal na mysli toto, čo som 

predniesol? Nie ... to je o inom .... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Je štvrť na desať ... ideme už na vybité baterky všetci. 

Všetci nie. Všetci nie. Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa ti páči. Máš slovo. 

 

p. Šimončičová : Ďakujem veľmi pekne. Po prvé - páni vicestarostovia, čakám v bode 

Rôzne odpovede na moju otázku položenú, neviem v ktorom  ...v tomto bode na 

začiatku rokovania, ale teraz chcem sa posťažovať. Sama neviem ako to riešiť, keď 

stavebný úrad a nedodržiava predpisy tak ako má, keďže my sme samospráva, ale 

možnože neviem teraz pán prednosta vy kontrolujete dochádzku stavebného úradu 

alebo to robí pán starosta alebo .... jak vypĺňajú dovolenkové lístky tieto veci 

zamestnanecké máte vy na starosti pán prednosta aspoň čiastočne alebo všetko robí 

pán starosta? Potom mi odpoviete ja dokončím, hej. No ja som vám písala email, 

samozrejme starostovi, prednostovi, šéfke stavebného úradu, referentke stavebného 

úradu pani Richterovej nedostala som odpoveď, no dobre možno do 30 dní mi 

odpoviete na maily, ale mohli ste odpovedať aspoň zareagovať, že budeme potom to 

nejako riešiť. Jedná sa mi o všeobecnú takúto vec : a to samozrejme treba riešiť aj 

s hlavným mestom, hlavné mesto uzatvára nájomné zmluvy väčšinou s investormi na 

pozemky ak z dôvodu povedzme vybudovania odbočovacieho pruhu, parkoviska 

zastavanej plochy a ak sa na tom pozemku nachádza verejná zeleň tak v nájomnej 

zmluve majú  márne v zmluve majú jednu z podmienok, že ku kolaudácii stavby 

musia vytvoriť náhradnú zelenú plochu podľa VZN hlavného mesta číslo 8 z roku 93 

a § 8, ktoré tam to jasne hovorí, že ak pri investičnej činnosti sa zlikviduje plocha 

verejnej zelene tak investor to musí v spolupráci s mestskou časťou vytvoriť niekde 

inde novú zelenú plochu, to znamená nie iba poupratovať, ale zobrať zbíjačku 

odstrániť asfalt, navoziť hlinu, vysiať trávu. Problém je akurát v tom že tie nájomné 

zmluvy mestskej časti nedostávajú. Nájomné zmluvy uzatvára hlavné mesto s 

investorom ja samozrejme, že požiadam potom starostu šak tu nie je prítomný, aby 

to bude  riešiť na regionálnom združení starostov alebo na mestskej rade, aby 

dostávali aspoň na vedomie, len to je jedna vec, že starosta bude mať na vedomie tú 

nájomnú zmluvu. Druhá vec je, že stavebný úrad, ktorý dostane nájomnú zmluvu, 

pretože ten stavebník sa musí preukázať nejakým vzťahom k pozemku a neprečíta si 

tú nájomnú zmluvu nezapracuje do stavebného povolenia všetky podmienky, ktoré 

sú v nájomnej zmluve uvedené toto nastalo napr. to som si úplne náhodou všimla na 

Seberíniho, kde je možno ide..... kde ide možno o nejakých 150 metrov štvorcových 

neviem koľko, ale hlavne v stavebnom povolení táto podmienka z nájomnej zmluvy 

nie je komu to mám povedať a týka sa to aj našej mestskej časti aj pani Richterovej, 

pretože ten stavebník, keď vytvorí novú zelenú plochu tak ju odovzdá do správy 

mestskej časti, nie stavebného úradu ale mestskej časti, čiže je to taký kompozit 
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štátna správa samospráva, ale neviem ako to máme riešiť a ja by som len prosila 

keby ste našli možno aj vy nejaké riešenie ako kontrolovať stavebný úrad, aby tam 

zapracoval tie podmienky do stavebného povolenia a ku kolaudácii stavby potom 

aby to aj skontroloval a je to ja vás žiadam o to a pretože najmä teraz, keď tu máme 

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy ide nám o to, aby sme mali tie plochy, ktoré 

prepúšťajú dažďovú vodu v nezmenenom rozsahu a preto keď sa jedna zabetónuje 

tak sa má inde iná vytvoriť, takže by som prosila, keby ste na to dbali aj z dôvodu 

zdravého životného prostredia mestskej časti Ružinov. Tak prosím keby ste sa tomu 

venovali a očakávam odpoveď na môj email ktorý som vám poslala v tejto veci a 

možnože dúfam, že aj pán starosta, keď sa vráti z dovolenky na to zareaguje neviem 

či vedúca stavebného úradu bude so mnou komunikovať ale mohla by aj ona, 

prípadne pani Richterová, ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem ja zareagujem na to čo zaznelo ako 1. ďakujem 

za pripomenutie to bola tá otázka kompetencií mňa a pána zástupcu Gajdoša 

nedokážem presne odcitovať tie menovacie dekréty, ktoré máme od pána starostu, 

ale ten vzťah k jednotlivým odborom alebo referátu Miestneho úradu a naším 

organizáciám je definovaný ako koordinačný, koordinačnej činnosti, metodické 

riadenie aj nejaké reprezentatívne činnosti, kľúčové, kľúčová informácia možno 

bude, že personálu právomoci ani pani ....ani pán zástupca Gajdoš nemáme, toľko 

viem v tejto chvíli zareagovať. Faktická na faktickú dajme nech sa ti páči máš slovo. 

Pani poslankyni Šimončičovej ... 

 

p. Šimončičovej : Áno ďakujem pekne, no ja som si naivne myslela, že starosta si volí 

svojich vicestarostov na to, aby ho odbremenili od od viacerých prác lebo nemôže 

mať starosta úplne všetko na starosti a preto má vicestarostov, aby mu isté veci 

pomohli. Tie kompetencie sú tam vymenované, ale ak ja neviem možno ... iba 

niekedy, keď vás on k tomu vyzve a nie vždy, tak toto by som ja asi neprijala byť na 

vašom mieste.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Nenudíme sa, že? Ďalší prihlásený pán poslanec 

Patoprstý, nech sa ti páči. 

 

p. Patoprstý : Ďakujem pekne, ja som za pomoci pani poslankyni Tomáškovej preformoval 

to uznesenie, čiže ešte raz ho prečítam: miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov žiada starostu mestskej časti aby bol z každého vystúpenia 

občanov, v bode vystúpenie občanov vyhotovený záznam tak ako to býva v 

zápisniciach zo stretnutí starostu s obyvateľmi a na konkrétne vznesené požiadavky 

bolo zodpovedané v informatívnom materiáli na nasledujúcom miestnom 

zastupiteľstve, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Potom prosím stiahnuť pôvodný ná... návrh, 

aby nedošlo k nejakej zámene v návrhovej komisii. Nikto sa ďalší nehlási do 

diskusie v bode rôzne, končím končíme diskusiu v bode rôzne a poprosím návrhovú 

komisiu oboznámiť nás s návrhmi uznesení tak ako boli predkladané. 

 

p. Reinerová : Návrhová komisia dostala do v tomto čase 6 návrhov uznesení, prvý 

predložila pani doktorka Barancová, v nasledovnom znení: miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti BA-Ružinov 

Ing. Dušanovi Pekárovi iniciovať rokovania o spolupráci so zväzom ľadového 

hokeja a predložiť miestnemu zastupiteľstvu informatívny materiál o predbežných 
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výsledkoch a výstupoch z rokovaní, prípadne konkrétnych návrhoch o spolupráci, 

termín ihneď. To bolo 1. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Dobre, budeme o ňom hlasovať, sú nejaké pripomienky 

k prednesenému návrhu uznesenia? Nie je tomu, pripravme sa na hlasovanie, prosím 

hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 13, nikto proti, nikto sa nezdržal, 4 nehlasovali návrh uznesenia bol 

schválený. Poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 38. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 4 

        - uzn. č. 420/XXIV/2017 
 

p. Reinerová : Návrh  uznesenia predložil pán poslanec Patrik Guldan v nasledovnom 

znení:výzva na zrušenie uznesenia na poslednom mimoriadnom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva 31. januára 2017, v bode rôzne predniesol poslanec Martin Patoprstý 

návrh uznesenia, v ktorom žiadal verejné prerokovanie investičného zámeru Bright 

park a, že pokiaľ sa neuskutoční, aby Mestská časť konanie prerušila. Návrh 

uznesenia miestne zastupiteľstvo odhlasovalo, odhlasovalo poslancovi Martinovi 

Patoprstému som pred hlasovaním navrhol, aby si osvojil doplnenie jeho návrhu o 

uznesenia o časť, ktorú som sformuloval v tom zmysle v tom zmysle, že navrhujeme, 

aby zámer bol predložený na komisiu územného plánu a životného prostredia 

a dopravy. Investičný zámer, o ktorom hovorím bol pomenovaný v zápisniciach 

komisie inakšie ako ho pomenoval poslanec Patoprstý na komisii fungoval ako 

rodinné domy Vrútocká ulica preto došlo z mojej strany k chybe na základe 

upozornenia investora informujem poslancov investičný zámer bol posúdený .... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Pardón, že do toho skáčem pani predsedníčka, ale to sme 

nejakej dôvodovej správe, tam by mal byť nejaký ten procesný návrh .... 

 

p. Reinerová : Žiada o zrušenie uznesenia predloženého poslancom Patoprstým. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem, aha ale to potom nie je návrh uznesenia Patrik, 

.... ideme hlasovať o návrhoch uznesení výzva to je, ....  dobre tak je to predložené 

vlastne návrh uznesenia, 

 

p. Reinerová : Bolo mi to predložené v bode Rôzne, ako ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ak je to na hlavičkovom papieri návrh uznesenia tak to 

pokladajme za návrh uznesenia. 

 

p. Reinerová : Dobre. Tak je to ako informácia, výzva na zrušenie ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Tak asi poprosím prečítať ešte raz tú kľúčovú pasáž teda, 

že čo to čo sa po nás žiada, alebo  

 

p. Reinerová : Pán poslanec Patrik Guldan, vyzýva na zrušenie uznesenia predložené, 

predloženého poslancom Patoprstým na poslednom mimoriadnom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva vo veci rodinné domy Vrútocká. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : ...takže, vyjasnili sme si...... 
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p. Reinerová : Dobre založíme a ideme k ďalšiemu, ďalšiemu uzneseniu teda v poradí 2. 

ktoré predložil pán poslanec Matúšek a týka sa nasledovného: mestské zastupiteľstvo 

žiada mestského kontrolóra Gintera Furina o vykonanie kontroly zmlúv o dielo ... 

týkajúcich sa obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava- Ružinov, 

s dôrazom na uplatňovanie zmluvných sankcií v zmysle aj uznesenia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov číslo 384/XXII/2016 zo dňa 13. 12. 

2016 podpísaný pán poslanec Matúšek. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem, je tu pripomienka k návrhu uznesenia? Pán 

kolega Sloboda, nech sa ti páči. 

 

p. Sloboda : Ja len poprosím pána predkladateľa, aby si autoremedúrou osvojil, že správne 

by tam malo byť, že „miestne zastupiteľstvo“ a „miestny kontrolór“. A ináč všetko 

ostatné ok.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Predkladateľ neverbálne dal najavo súhlas, ja to poviem 

na mikrofón ak nie sú ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia, pripravme sa na 

hlasovanie, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 12, nikto proti, 2 sa zdržali, 3 nehlasovali návrh uznesenia bol schválený. 

Poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 39. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 3 

        - uzn. č. 421/XXIV/2017 

 

p. Reinerová : Ďalší návrh uznesenia predložil pán poslanec Martin Patoprstý v 

nasledovnom znení: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada 

starostu mestskej časti aby bol z každého vystúpenia občanov v bode vystúpenie 

občanov vyhodnotení záznam tak, ako to býva v zápisniciach zo stretnutí starostu 

s obyvateľmi, termín najbližšie miestne zastupiteľstvo, ešte tu mám vsuvku 

konkrétne znenie požiadavky bolo zodpovedané v informatívnych, no materiáli na 

nasledujúcom miestnom zastupiteľstve. 

 

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

Áno, hlási sa pán poslanec Guldan, na mikrofón prosím Patrik. 

 

p. Guldan : Akým spôsobom si predkladateľ tohto návrhu predstavuje, že sa budú 

vyhodnocovať, tak ako povedala, aby predsedníčka návrhovej komisie 

vyhodnocovať príspevky, ktoré sa ... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : To sme si mali asi v diskusii povedať teraz už sme pri 

návrhu uznesenia. 

 

p. Guldan : No, bolo povedané, že sa budú vyhodnocovať tie príspevky ... ona ... ona ona 

mala povedať niečo iné ...  

 

p. Šimončičová : No k tomu čo hovorí .... ako sa budú vyhodnocovať akým spôsobom, 

samostatne, prílohou k uzneseniu, k zápisnici, v zápisnici ale je vystúpenie občanov 

je, je prepísané v zápisnici?  
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p. Pener, zástupca starostu MČ : Všetko čo tu zaznie. A čo tu všetko zaznie, jo jooj. 

Dobre neevidujem žiadne ďalšie pripomienky k návrhu uznesenia. Prosím pripravme 

sa na hlasovanie hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 12, 1 proti, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval návrh uznesenia bol schválený. 

Ďakujem poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 40. 

           za: 12, proti: 1, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 1 

        - uzn. č. 422/XXIV/2017 

 

p. Reinerová : Uznesenia pre.. predložil pán poslanec Vladimír Sloboda a znenie jeho je 

nasledovné: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov ruší uznesenie 

číslo 4/1/2014 zo dňa 27. 11. 2014. Po b) poveruje Mgr. Jozefa Matúšeka 

zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov v prípadoch v prípadoch podľa § 12 príslušných odstavcov zákona v 

Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov podpísaný Vladimír Sloboda. Prosím dajte hlasovať.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Sú nejaké podmienky k návrhu uznesenia? Nikto sa k 

nim nehlási. Pripravme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie : Za 5, 3 proti, 7 sa zdržali, 2 nehlasovali. Tento návrh nezískal dostatočnú 

podporu na prijatie schválenie. Pardon. Poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 hlasovanie č. 41. 

           za: 5, proti: 3, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 2 

        - návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Reinerová : Posledný piaty návrh predložil pán poslanec Martin Vojtašovič v 

nasledovnom znení: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiadal 

Michala Sygúta, prednostu, a ... a inžiniera Sokola, generálneho riaditeľa VPS - po a) 

o predloženie informácie ohľadom aktuálnej platnej podnájomnej zmluvy na objekt 

na Vietnamskej ulici v Bratislave, ktorý má RVPS v nájme od mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a ohľadom podanej výpovede tomuto podnájomníkovi v roku 

2015 a o stave vedeného súdneho konania v tejto veci. V zátvorke tenisové kurty. O 

predloženie i.... o predloženie informácie ohľadom reštrukturalizácie RVPS termín 

najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva podpísaný Martin Vojtašovič. Prosím 

dajte hlasovať. 

 

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

uznesenia? Nie je tomu tak, pripravme sa hlasovanie. Už hlasujeme, prosím. 

 

Hlasovanie : Za 15, nikto proti, nikto sa nezdržal, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia bol 

schválený.  

 hlasovanie č. 42. 

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

        - uzn. č. 423/XXIV/2017 
 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  To bol posledný - ako zaznelo. Ďakujem veľmi pekne. 

Nemáme teda žiadne ďalšie návrhy uznesení.  Než dám... vás poprosím o záverečnú 

prezentáciu. Ďakujem za všetku vašu aktivitu, výdrž a čas prajem vám pekný večer. 

A teraz už záverečná prezentácia, prosím. /Aha, kým mi ide mikrofón, informácia 
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pre organizačné  - v priebehu zastupiteľstva som dostal sms-ku od pani Šurinovej – 

prosím, zo zdravotných dôvodov ospravedlnenie neúčasti. Vďaka ešte raz všetkým 

dobrú noc 
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