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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

 

z XXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 18. mája 2017 

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : Mgr. Igor Adamec, Mgr. Martin Pener 

 

Návrhová komisia:              Mgr. Martina Fondrková, Ing. Anna Reinerová,  

  Ing. Tatiana Tomášková 

 

Ospravedlnení: Mgr. Attila Horváth, Ing. Peter Hrapko   

 

Neskôr prišli: Mgr. Martin Lazík, Mgr. Jozef Matúšek 

 

Skôr odišli: Bc. Radovan Bajer, JUDr. Daniela Šurinová   

 

 
 

Program 

 

1.  Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 

 - uzn. č. 461/XXVII/2017 

2.  Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská    

     spoločnosť, a. s., doplnený v zmysle uznesenia č. 447/XXVI/2017 zo dňa 25. 4. 2017  

     Predkladá: starosta 

     - uzn. č. 462/XXVII/2017 

3.  Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017 

     Predkladá: starosta 

     - uzn. č. 463/XXVII/2017 

4. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 

na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

 Predkladá: starosta 

 - uzn. č. 464/XXVII/2017 

5.   Interpelácie 

6.   Rôzne 

      a)  Odkúpenie nehnuteľnosti Prievozská radnica na Radničnom námestí 

     Predkladá: Ing. Drozd, poslanec 

       - uzn. č. 465/XXVII/2017 

 b) Proces obstarávania UPZ – Zimný prístav 

     Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec 

     - uzn. č. 466/XXVII/2017  
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c)  Rokovanie o zmene zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných  

     kanalizáciách   

     Predkladá: Ing Tomášková, poslankyňa 

     - uzn. č. 467/XXVII/2017 

d) Preverenie  možnosti odkúpenia  budovy bývalej MŠ na Svidníckej ul.  

     Predkladá: Ing. Tomášková, poslankyňa 

     - uzn. č. 468/XXVII/2017 

e)  Správa o súdnom konaní medzi BVS, a. s. a MČ Bratislava-Ružinov 

     Predkladá: Dr. Jusko  

     - bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

f)  Revitalizácia detských ihrísk v správe Magistrátu hl.m. SR, Bratislava na území MČ     

     Bratislava-Ružinov 

     Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 

     - uzn. č. 469/XXVII/2017 

g)  Preverenie možnosti umiestnenia zberných kontajnerov na šatstvo pre oboch uchádzačov    

na základe podanej žiadosti  

 Predkladá: Ing. Patoprstý 

 - uzn. č. 470/XXVII/2017 

h) Výška príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 

 Predkladá: Ing. Sloboda 

 - uzn. č. 471/XXVII/2017 

i)  Možnosť otvorenia parkoviska Záhradnícka-Palkovičova do doby rozhodnutia súdu 

 Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

 - uzn. č. 472/XXVII/2017 

 
 
 
 
 
 

PREPIS 
z  XXVII. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 18.05. 2017  v 

zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prosím, aby ste sa skúsili sa prezentovať, aby sme vedeli či sme 

uznášaniaschopní. Čiže ... prezentovaných 13 prítomných poslancov. Dobrý deň, 

vítam vás na 27. rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Dovoľte, aby som privítal pána doktora Tuleju, veliteľa Okresnej stanice 

Mestskej polície Bratislava 2. Poprosím ospravedlniť z neúčasti na dnešnom 

rokovaní pani poslankyňu... pána poslanca Hrapka a pána poslanca Horvátha. Neskôr 

na rokovanie príde pán poslanec Lazík, pán poslanec Matúšek a pani poslankyňa - a - 

už je tu. O skorší odchod z rokovania požiadal pán poslanec Bajer a pani poslankyňa 

Šurinová. Mali sme prezentáciu... bolo 13, ale už nás je určite viac. Takže 

konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  
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Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu. 

 

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

Adamca a pána zástupcu Penera. Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

 hlasovanie č. 1. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 461/XXVII/2017 

 

p. Pekár, starosta MČ: Konštatujem, že overovateľmi zápisu sú zvolení: - pán poslanec 

Adamec a pán zástupca Pener. Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť- pani 

poslankyňu Reinerovú, pani poslankyňu Fondrkovú a pani poslankyňu Tomáškovú. 

Má niekto iný návrh? Nie. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

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

 hlasovanie č. 2. 

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

- uzn. č. 461/XXVII/2017 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Návrhovú komisiu tvoria poslanci alebo respektíve poslankyne: 

pani poslankyňa Reinerová, Fondrková a Tomášková. Poprosím, aby zaujali miesta 

určené návrhovej komisii, aby si vybrali spomedzi seba predsedníčku a aby mi 

oznámili jej meno. Ja som.. / aha – nie je tu? Dohodli sme sa, že ešte z toho 

predchádzajúceho, dokončievaceho, zastupiteľstva a že bude kandidovať teda je 

prítomná... Takže - ďakujem za upozornenie. Ide?  ... Takže je zvolená a za chvíľu 

príde. Pokračujeme ďalej. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz, pani poslankyňa za 

upozornenie. Obdržali ste návrh programu dnešného zasadnutia. Ja by som vás 

poprosil, z dôvodu, že magistrát nám 9. mája 2017 nás listom požiadal o zaujatie 

stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti.. o verejnú 

zeleň a ochranu drevín, dopĺňam do programu ako bod 4. materiál - Stanovisko k 

návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín, ktoré sú súčasťou 

verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky. To je z mojej strany. 

Pýtam sa, či sú nejaké ešte doplňujúce návrhy k dnešnému programu? Nie sú. 

Pripravme sa na schvaľovanie programu. Hlasujeme. ... 

 hlasovanie č. 3. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 3 

- neplatné hlasovanie 

 

Zopakujeme hlasovanie, kvôli... Jasné. Ešte aby to bolo jasné, že ja som pozývateľ, 

doplnil som program, nemusíme zvlášť hlasovať o doplnení programu. Takže 

môžeme... môžeme hlasovať? Takže pripravme sa ešte raz na opakované hlasovanie 

o schválení programu doplneného bod číslo 4. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal.  Program dnešného 

rokovania zastupiteľstva sme schválili.  
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 hlasovanie č. 4. 

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

- uzn. č. 461/XXVII/2017 

 

  

Bod č. 2  

Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s., doplnený v zmysle uznesenia č. 447/XXVI/2017 zo dňa 25. 04. 

2017 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 2. - Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní 

so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., doplnený v zmysle 

uznesenia číslo 447/XXVI/2017 zo dňa 25. 4. 2017. V krátkosti uvediem materiál ja 

a prihlásení sú dvaja obyvatelia, potom otvorím dosť diskusiu. Na ostatnom rokovaní 

zastupiteľstva bola predložená dohoda o urovnaní medzi mestskou časťou Ružinov a 

Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Táto dohoda nebola moc výhodná, tak ako 

som sa vyjadril vtedy na zastupiteľstve, pre mestskú časť, pretože takmer žiadne 

úľavy – ale- zaplatiť síce v splátkových kalendároch, ale mali sme zaplatiť všetko; 

následne sme znova vyvolali rokovanie s časťou predstavenstva Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti. Stretli sme sa, znova sme predložili naše... naše predstavy, 

ktoré, ktoré boli takmer totožné ako v roku 2015, kedy bol prvýkrát predložený 

takýto podobný materiál do zastupiteľstva;  a počas rokovania sme našli určitý 

kompromis. Nie je to ani to najvýhodnejšie, čo bolo v roku 2015, ale ani to, čo bolo 

minulý mesiac, myslím, na rokovaní miestneho zastupiteľstva. Zhruba poviem, že 

podarilo sa nám vyrokovať, že výška sankčných úrokov ... sa nám podarilo teda 

znížiť o takmer 75.000 EUR, splátky sme z tých sankčných úrokov rozdelili na 2 

časti – alebo - dohodli sme sa o rozdelení na dve časti.  1. splátka vo výške 

365.840,13 EUR je splatná do 31.10.2017 a 2. splátka v takmer rovnakej výške len -

celé 12 EUR je splatná do 31. 10. 2018. Splátkový kalendár je rozdelený na obdobie 

štyroch rokov, namiesto pôvodných troch rokov. Takisto sme sa dohodli, že trovy 

konania budú len za skončené súdne spory, kde nemohli byť už poukázané 

finančné...  kde už nemohli byť poukázané finančné prostriedky vrátené späť. Všetky 

súdne spory, ktoré teda prebiehajú a predstavujú zhruba sumu 200 až 300.000 EUR, 

tak tie ušetríme, keďže skončíme súdne spory. Na záver: V roku 2017 z máme 

zaplatiť ... Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sumu vo výške 1.165.840,13 EUR 

najneskôr do 31. 10. 2017. Istina je vo výške 800.000 EUR plus 1. splátka sankčných 

úrokov. V roku 2018 suma 47.851,87 EUR +12 mesačných splátok vo výške 

365.840,12 EUR. To je istina podľa splátkového kalendára. Rok 2019 - 

47.821,87 EUR krát 12 mesačných splátok a rok 2020 takisto 47.821,87 EUR krát 12 

mesačných splátok. Je to... je to dohoda, ktorá bola možná a je to kompromis, ktorý 

bol vyrokovaný. Dnes, v priebehu rokovania zastupiteľstva, v doobedňajších 

hodinách sme dostali mail z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde nám 

potvrdzujú, že takúto dohodu schválilo včera predstavenstvo spoločnosti a teda sú 

ochotní, Bratislavská vodárenská spoločnosť, sa dohodnúť na takejto... na takomto 

postupe, ako je predložená mestskej časti. Ja vás prosím o podporu; tak ako som 

vtedy spochybňoval, že to nie je dohoda, tak teraz vás prosím o podporu tohto 

materiálu, aby sme mohli pokračovať teda tým riadnym ... riadnym životom a 

riadnym platením odvodu dažďovej vody.-  Aj keď stále opakujem, že mal by mal by 

byť upravený zákon o vodách, ktorý nepočíta s tým, že hlavné mesto Bratislava a 

mesto Košice majú svoje zákony a Bratislava sa riadi ešte Štatútom hlavného mesta, 
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ktorý splnomocňuje mestské časti na rôzny výkon, správu majetku a pod. Toľko 

úvod k materiálu. Ja dám ešte hlasovať o tom , aby mohli vystúpiť - v poradí ako 

prečítam-  pán Miroslav Antoňák a pani Jana Miklovičová k tomuto bodu. Poprosím 

prihláste sa na ... pripravte sa na hlasovanie. Hlasujeme.  Čiže, nech sa páči, 3 

minúty. K mikrofónu...  

 hlasovanie č. 5. 

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

- vystúpenie občanov bolo schválené 

 

p. Antoňák, obyvateľ MČ: Dobrý deň, pán starosta, ďakujem za slovo. Vážené pani 

poslankyne, páni poslanci. Ja by som len nadviazal na to, čo v podstate pán starosta 

povedal, že je potrebná zmena zákona. Tak, v zásade, pred nejakým časom, asi pred 

v januári tohto roku sme videli všetci, akým spôsobom tu je chaos v regulácii 

energií, najmä to bola elektrika plyn, zase sa to týkalo, elektriky aj vody, s tým, že 

sme videli ako regulačný úrad chcel nastaviť maximálnu cenu za spotrebovanú 

energiu v regulačnom období 2017 až 2021, pozostávajúcu z dvoch zložiek. A bola 

to variabilná, vypočítavaná podľa reálnej spotreby, ktorú máme a podľa fixnej 

zložky, určenej podľa hrúbky vodovodného potrubia. Je absurdné, aby sme my, ako 

občania, platili za vodomer podľa hrúbky... vodovodného potrubia, ktorú v zásade 

nevieme ovplyvniť. Akýkoľvek poplatok - a to v regulovanom odvetví, za ktorý 

občan nezíska žiadnu primeranú protihodnotu, je v rozpore s ekonomickými 

záujmami nás, ako občanov, spotrebiteľov, ktoré sú okrem iného chránené aj 

smernicami Európskej únie. Vidíme, že záujmy spoločnosti, hoci regulovanej - BVS 

– ky na občanov ... na občanov všetkými spôsobmi, preto považujeme za potrebné 

vyvolať tlak – a to zrejme formou petície na vládu a parlament k zmenám príslušnej 

legislatívy; a to najmä zákona o vodách, nakoľko je... nejednoznačná, 

mnohovýkladová a takýto výklad zákona, respektíve takáto forma zákona nie je 

prijateľná pre nikoho. Preto do budúcnosti my, ako - v podstate zástupcovia občanov 

a spotrebiteľov, by sme navrhovali spraviť petíciu v rámci zákonov v rámci zmeny 

zákonov o vodách, v zmysle ktorej by bolo možné obmedziť respektíve dosiahnuť aj 

odstránenie tohto stavu, ktorý teraz musíte riešiť, respektíve správ kompetencii toho, 

kto musí za odpadovú vodu respektíve splaškovú vodu platiť. Myslím, že z mojej 

strany je to všetko. Ďakujem za čas, ktorý ste mi venovali a ďakujem za pozornosť.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani Miklovičová, nech sa páči... 

 

p.  Miklovičová , obyvateľka MČ: Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za slovo 

a v podstate by som si mohla požičať, ak dovolí pán starosta, 40 sekúnd môjho 

kolegu. Je to kolega preto, lebo je to síce mladší ročník a začal sa zaoberať právne 

a profesionálne ochranou spotrebiteľa. Ja v tom občianskom združení, v ktorom 

pôsobím s mojimi kolegami, inými, 20 rokov sa zoberáme ochranou spotrebiteľa v 

poškodzovaní monopolnými dodávateľmi, prípadne správcami bytoviek a správcami 

bytových domov. To je na úvod. A práve preto je ten úvod, lebo táto vec, ktorá tu je 

na stole teraz u vás , má aj spotrebiteľský charakter. Ak si to náhodou mnohí neviete 

vybaviť, tak pán Drozd bol 1. ktorý išiel na barikádu, že je tu nespravodlivosť voči 

plateniu za splaškovú vodu, vtedy, keď mesto zverilo obciam, teda nám, mestským 

častiam v tomto prípade, cesty 3. a 4. triedy, bez toho, aby sme ich mali spravovať 

alebo mestské časti ich majú spravovať a nijako neprispieva na to finančne. Ale, tým 

pádom sa stalo, to čo sa stalo; pán Drozd na to ako prvý poukázal, ja som to 

sledovala a vtedy niektorí starostovia chceli ísť do toho. Lenže tá obava, ako 
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rozhodnú súdy, bola tak veľká, že niektorí si povedali, že – „no veď keď to vyhrajú, 

tak to vyhrajú aj pre nás“ - to tak býva. Tak sa to zbežne robí, aj spotrebitelia, 

ktorých poškodzujú niektorí dodávatelia. A treba ísť do masového odporu. No a toto 

sa stalo teraz. Takže vlastne keď sme ten súd prehrali, tak teraz si tí ostatní si 

povedali – „ako dobre“... Ale ja som sa s niektorými starostami rozprávala a vadí im 

to. A teraz sme my priši s našim návrhom. Všetci sme tu spotrebitelia, každý - od 

narodenia, až po ten posledný odchod. Používame tovary a služby a teraz asi sa 

budeme musieť spojiť. Nebola síce šťastná petícia o hazarde - to bude mať asi 

dozvuky väčšie; tým, že nebolo asi to záhlavie dobré, lebo bolo povedané A a nebolo 

povedané B. My sme si zobrali za svoje  -a teraz trošku predbiehame, ale možno  je 

to dobré, keď budete o tom vedieť teraz, že bude treba urobiť petíciu, možno by bolo 

fajn, keby sa k ...občianskym aktivistom , ergo - zástupcom spotrebiteľských 

organizácií, pridali mestské časti. Ja som naozaj už s niektorými starostami ... 

hovorili, že v tom nebudú mať problém. Ale myslím to najmä pre  to, aby tá petícia 

s dobrým záhlavím, že treba zmeniť zákon - a to musí ísť do parlamentu, pretože toto 

budú platiť nasledujúce generácie, ak sa to nevyrieši,  stále. Ak sa nejaký barikádnik 

zasa... alebo odporca, postaví proti, tak to skončí tak, ako to skončilo zatiaľ, alebo 

ako skončí toto. Ja by som veľmi pekne poprosila, že - myslite na to. My, 

samozrejme, sa vám ohlásime. A - čo s tým ešte môžem ešte poukázať. Je tu jedna 

vec: - Že napríklad Ružinov nemá s BVS-kou zatiaľ podpísanú zmluvu; ale ani jedna 

mestská časť! Že tu je toľko právnych nezrovnalostí.... Je možné, neviem, či dobrí 

právnici riešili – pán starosta, to už si musíte vy zodpovedať – a nie mne, či to dobrí 

právnici riešili. Je tam veľa právnych názorov aj medzi sudcami, medzi 

renomovanými právnikmi; dostali sme sa tam, kam sme sa dostali. Vďaka tomu 

možno aj že  niekto tu ukázal cestu, aj keď Ružinov si to, žiaľbohu, trochu odtrpí. 

Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ústretové rokovanie.  

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem. Využijem môj príspevok na dve veci. Jednak, že sme sa dohodli, 

že budeme pokračovať v takom zložení ako doobeda, takže budem naďalej 

predsedať návrhovej komisii. A  - to, čo tu bolo povedané zo strany obyvateľov, ja 

som tu bola aj minulé volebné obdobie, sme si vysvetľovali celý tento problém, 

ktorý sme sa dokopy dozvedeli my, poslanci, v podstate až na konci toho 

štvorročného obdobia niekedy v 2014- tom. Len ja sa... len jedna vec mi je na tom 

smutná, že toto bolo to, čo som ja vtedy vytýkala, ten zákon o vodách bol zlý. 

Následne na to neboli urobené normálne oficiálne rokovania, aby sa to premietlo do 

Štatútu hlavného mesta a začal nejaký súdny spor, ktorý - ja som presvedčená 

napríklad o tom, že Slávo Drozd mal absolútne správny úmysel, pretože  - on ten 

zákon o vodách je naozaj zlý a je tam strašne veľa nezrovnalostí - tak ako povedal 1. 

pán rečník, že - vôbec nie je jasné, za čo vôbec platíme; nie sú na to merače, proste 

nič. Je to jeden, proste, zasa tunel peňazí na spotrebiteľa, ktorý platia, v podstate -  za 

čo ani nevedia. A je to smola, že takmer 10 rokov uplynulo;  dohoda je teraz - na to, 

aby sme niečo urovnali, lebo sme prehrali súdy, pravdepodobne budeme prehrávať 

ďalšie. Toto je to, že až občania majú robiť petíciu, aby sme  - ako volení 

zástupcovia - alebo primátor so starostami začali rokovať cez poslancov Národnej 

rade tlačili na zmeny zákona? Toto ma zaráža. Toto ma zaráža! Pravdepodobne malo 

by to byť jasným precedensom, že proste predtým, ako vzniknú tie problémy, tak sa 

predchádzať práve tými rokovaniami; pokiaľ to nie je vyrokované, tak jednoducho - 

keď nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič. Nesmieme to pustiť. Takže 
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ďakujem tým dvom predrečníkom zo strany občanov, pretože vystihli tú vec 

absolútne jednoznačne. A my sa tuná dneska trápime zodpovednosťou za mestskú 

časť, ktorú ani občania, ale ani toto audítorium poslancov nezavinilo; akurát má na 

sebe obrovské bremeno zodpovednosti. A akékoľvek rozhodnutie je v podstate zlé, 

lebo peniaze nám utiekli - presne to, čo spravuje vodárenská spoločnosť - dole 

kanálom.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Vojtašovič.  

 

p. Vojtašovič: Ja by som ťa, pán starosta, chcel ešte poprosiť, či ten kompromisný návrh 

s BVS-kou nevieme dostať na stôl? Lebo si vychŕlil toľko čísel pre mňa, že neviem... 

neviem fakt o čom budem hlasovať. A ide relatívne o veľké peniaze. Čiže – nie, 

neviem... neviem, kde je ten návrh. Ja na stole ten nový návrh nemám. A podľa mňa, 

aj ostatní poslanci by sa naňho pozreli. A chcel by som ťa tiež poprosiť, teda, aby si 

mi vyčíslil, teda presne,  koľko teda ušetríme oproti pôvodnej zmluve? Lebo to som 

tiež nejako nezaevidoval ... z toho, čo si hovoril. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím organizačné - podľa mňa, ja mám 

len  ... ja som si tie čísla len vypísal, aby som nemusel čítať celú dôvodovú správu. 

Čiže ten materiál je taký - ak chcete tú... tú moju prípravu, tak dám to prefotiť. Ale to 

je veľmi podobné teda – zhustené - to, čo je v materiáli. Pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na pani Miklovičovú a pani kolegyňu 

poslankyňu Tomáškovú. Áno. Tento ... táto problematika má 2 roviny. To, čo 

povedala pani Miklovičová, je to otázka toho, že v určitom čase prišiel zákon, že za 

túto dažďovú vodu sa bude platiť. Nie sú merače, neboli pasporty, len sa povedalo, 

že sa bude platiť. V zákone vyšlo, že za túto dažďovú vodu, za odvod tejto dažďovej 

vody platí vlastník. Nie správca. Tie... my tie cesty tretej, štvrtej triedy nevlastníme. 

My ich len spravujeme. Aj to z našich peňazí. Čiže toto bola jedna rovina. Viete, že 

v právnych sporoch záleží na každej bodke, na každej čiarke, na každom slovnom 

spojení. A rozdiel medzi vlastníkom a správcom – je - myslím markantný aj pre 

neprávnikov. Druhý rozmer, ktorý tu tiež načrtol prvý diskutujúci je to, že mesto, 

mestská časť nemá na výber. Tu je jednotná kanalizácia, ktorá celá ide do čističky. 

Tú dažďovú vodu, ktorá padá z neba, prší, my vôbec nemusíme prečisťovať. Ona 

absolútne by nemusela ísť do čističky odpadových vôd, ale ... mohla by zostať 

v teréne, kde, samozrejme, vzhľadom na klimatické podmienky, vylepšuje klímu, 

alebo teda, tak ako to majú vo Francúzsku, ide separátnou kanalizáciou, ktorá je 

vybudovaná; ide do ... buď riečneho toku, alebo ide do stratena a drží sa... drží sa 

v zemine... teda v povrchu. A tým, samozrejme, sa zlepšujú klimatické podmienky 

v meste. Ani jedno, ani druhé tento zákon, v podstate, nerešpektuje. Obyvatelia, 

mestská časť, mesto sa dostávajú do područia - v podstate – BVS-ky. Nemajú na 

výber. Ja si myslím, že je to, v podstate,  diskriminačné, lebo nemáte na výber; len 

musíte platiť. Čiže o toto boli opreté aj  tie argumenty, ktoré vyvrcholili tými 

súdnymi spormi. Ja si doteraz myslím, že mestská časť a aj iné mestské časti mali v 

tomto pravdu. A to, že to ani v Štatúte neni riadne premietnuté, není to  vysvetlené, 

není to ... len týmito súdnymi konaniami, ktoré - aj tie súdne konania, raz mestská 

časť vyhrala a potom prehrala. To je tiež veľmi otázne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko.  
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p. Jusko: Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa vrátim k histórii. Videl som, že v tej histórii sme 

sa tomu nie vždy venovali ...dosť... - v nejakých intervaloch, krátkych - vidím tu 

rozhodnutie 440, teda, uznesenie z 2014 zo 4. 5. 2014 o súdnych sporoch. Všimol 

som si, vtedy boli vlastne vymenované, aké spory sa vedú atď. My sme sa tomu 

venovali a - opravte ma, ak to nie je pravda, 6. 10. 2015, bola dohoda o urovnaní. 

Čiže vlastne sme tu už boli 11 mesiacov novozvolení poslanci, až potom sme sa 

tomu venovali. To pokladám za nedostatočné, aby sme sa tak závažnej veci venovali 

takýmto občasným spôsobom. Ďalej, z toho, čo ste minulý krát predložili, tú 

komplexnú správu o tom urovnaní, tam bola čiastka 3.289.904; ale ja hovorím 

o čiastke celkovej, nie o jednotlivých tých súdnych sporoch, čo celkom –teda- bez 

súdnych sporov by sme mali zaplatiť podľa tej dohody čo bolo, že každý rok by sme 

platili 1.096.634 EUR. To sú... to sú obrovské... obrovské nárasty oproti pôvodným 

čiastkam. Ten nárast je o 1. 223.339 bez súdnych trov! To je obrovská čiastka. Ja by 

som skutočne sa pozrel na to, k tejto právnej neistote, v ktorej sme teraz a nevieme, 

ako ten súd dopadne, ja by som skôr prijal to rozhodnutie celkové. Už by som možno 

bol za tú dohodu o usporiadaní, pretože takto, keď budeme čiastkovo platiť, to 

preplatíme ešte viac - podľa môjho názoru. Ale to je na rozhodnutí nášho 

zastupiteľstva, ako to bude ďalej. - A dovoľujem si vám predložiť aj návrh 

uznesenia, pretože, podľa môjho názoru, nie sme dostatočne informovaní, tak 

navrhujem toto zastupiteľstvo- aby prijalo toto uznesenie: Miestne zastupiteľstvo 

v Bratislava – Ružinov žiada predkladať... teda žiada starostu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov predkladať informatívny materiál Správa o súdnom konaní 

medzi BVS a mestskou časťou Bratislava-Ružinov. Termín: každé zasadnutie 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. Zodpovedný: starosta. Myslím si, že 

keď budeme lepšie informovaní, aj sa budeme lepšie rozhodovať.   

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová, potom by som ja ... faktické – 

a potom by som ja vystúpil. Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa páči.  

 

p. Šimončičová: Prečo nie pani Tomášková s... ? 

  

p. Pekár, starosta MČ: Jáj, sorry. Faktickou pani poslankyňa Tomášková a potom pani 

poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Tomášková: Asi slabo chápem – reagujem na vás-  my teraz prerokúvame dohodu. Vy si 

želáte týmto vašim návrhom doplniť - po a) - keď sa bude hlasovať - urovnanie; a po 

b) – tento váš návrh – lebo mne sa to tak javí, že by toto bolo skôr na bod Rôzne. 

Alebo si to  ... prosíte  doplniť ...  aby som vedela, ako to bude navrhnuté, že po 

a) ten návrh dohody,  a po b)  -to, čo ste predniesli? Aha...ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: No... dobre, ďakujem pekne. Tiež sa prikláňam k požiadavke pána 

Vojtašoviča – ja by som si prosila predložiť, že o čom máme hlasovať. V materiáli - 

to máme dohodu o urovnaní. O tej budeme hlasovať? ...  O dohode o urovnaní? 

O každom jednom roku uznaní dlžoby ... alebo o čom? .. Teraz ...dohoda o urovnaní 

znie -  názov bodu; to je jedna vec. Druhá vec je – treba... treba si uvedomiť to, že 

máme zákon o vodách, ktorý stanovuje povinnosti jednej aj druhej strany. A platí. 

Preto ho musíme plniť aj keď sa nám nezdá, že je dobrý, aj keď namietame, lebo 

nebol dobre urobený. Lebo je nejasný, je... je proste - a voči- najmä súkromným 
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osobám úplne je ... taký, že nesprávny. Lebo nemožno zaťažovať, tak ako to hovorili 

občania, nemožno zaťažovať človeka niečím, čo nemôže ovplyvniť. Ja keď nemám 

peniaze, tak vypínam svetlo každú chvíľu a svietim len vtedy, nutne, keď 

potrebujem. Nemám peniaze na pitnú vodu, tak ju nebudem nechávať pustenú ale...  

môžem regulovať. Ale dažďovú vodu nezaregulujem ani za svet! Môžem si akurát 

zmenšiť strechu alebo... alebo – ja neviem čo robiť. Nebývať. Neviem. No, tak 

dobre. Ale je pravda tá, že zatiaľ musíme plniť, lebo ho máme. Ale čo mi vadí je na 

tom to, že zákon hovorí obec - a to nie je v štatúte vysvetlené alebo prenesená tá 

povinnosť na mestskej časti, napriek tomu, že mnohé veci sa dejú iba na základe 

štatútu; čo hlavné mesto - a čo mestské časti - sú väčšina, aspoň podľa mňa, vecí 

upravených v štatúte. A takáto vážna vec, ako -  a takéto veľké sumy a poplatky 

v štatúte chýbajú. Takže určite treba urobiť zmenu Štatútu. Ale ešte čo som počula 

od dozornej rady BVS–ky, tak je zaujímavé to - hlavné mesto je takisto dlžníkom. 

Hlavné mesto tak isto nemá zaplatené všetky faktúry. Je dlžníkom Bratislavskej 

vodárenskej - a ono nemá platiť nijaké penále a pokuty, ale mestská časť Ružinov... 

nemá platiť iba ten základný dlh,  tú istinu, ale platí penále a pokuty. Ja nerozumiem, 

prečo je taký nerovnovážny stav? A toto by som si prosila, keby niekto sa opýtal – 

riadne - neviem buď dozornej rade, alebo ... alebo toto rieši, pán starosta. Neviem 

prečo my ani nemáme povinnosť zo Štatútu -  a napriek tomu sme zaťažení väčšou 

sumou a hlavné mesto nie je. Tam vraj bola nejaká dohoda, že to si odpustia. Ale –

akože - takýto nerovnovážny stav, ako - to sa mi nepáči. A ďalšia vec je tá, že ak si 

všimnete, že - /potom poprosím, lebo pretiahnem, určite – áno...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďalší príspevok ... nech sa páči ... 

 

p. Šimončičová: ../. ďalší príspevok/ - že ako sa to počíta? Tak ja... je to  ...teraz .. moja 

obľúbená téma aj v meste, že plochy... že- proste- každý rok je rovnaký poplatok, 

hoci sa plochy predávajú, aj domy sa predávajú. Za strechy sa ...možno platí ...  

neaktualizuje sa ... No u nás v Ružinove nie, ale mesto má stále rovnakú sumu. Hoci 

sa predávajú plochy .. .budovy aj so strechami ... z ktorých sa tá dažďová voda platí. 

V tomto ... by bolo treba urobiť naozaj rázny poriadok. Lebo len tak, že  ... tu nastali 

sa minulosti vážne chyby, tak teraz máme platiť takéto veľké sumy...! Tiež sa mi to 

nezdá, že naozaj mestská časť by mala zaplatiť takúto sumu len preto, že ...boli 

nejaké čudné dohody alebo právne to nebolo usporiadané. Tak neviem, čo mám 

s tým robiť? Ja by som možno súhlasila s tým... s tou 1. splátkou. A tie ďalšie - to 

nechcite odo mňa, pán starosta, aby som s tým súhlasila. Aby sme platili 

donekonečna za niečo, čo ... ani ...  podľa mňa nie je správne urobené. Len keď si 

zoberiete tie koeficienty, ako sa počíta to množstvo - tak sú tam tie rôzne povrchy - 

hej?- Z plného povrchu tam máte tuším 0,90 koeficient, potom z takého dlaždice 

...alebo čo - že polopriepustný, no... nemám to teraz pred sebou no a 0,40 či koľko 

koeficient, ktorým sa násobí plocha. A ...ale – ak z trávnika, kde tá dažďová voda 

preniká rovno do zeme a nikam, do žiadnej kanalizácie, tak mi povedzte,  prečo by 

sme mali platiť BVS-ke ešte 0,005.  Hej? ...koeficient? Ako – prečo? To ...tu tie 

výpočty nám niekto túto dal a my to máme slepo plniť? Odmietam takto... nepáči sa 

mi to. A preto... ešte uvidím, jak  bude hlasovanie, keď dostaneme presné znenie 

o čom máme dnes hlasovať, že možnože teraz  prvýkrát to podporím, ale  druhý ... už 

ďalej...už nechcite odo mňa nič. Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa prihlásil a potom bude pán 

zástupca Pener viesť zastupiteľstvo, aby som to teda trochu vysvetlil. Poprosím aj 
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pani doktorku, aby tú analýzu vyjednaných podmienok zástupcom BVS - ak to teda 

máme rozmnožené, aby ste to rozdali. Toto sú tam tie čísla, presné čísla, ktoré sú aj v 

tom materiáli. Ale - viete my tu nerozhodujeme, že či máme platiť alebo nie. To už v 

niektorých súdnych sporoch rozhodol súd. A rozhodol v náš neprospech. Ide o to, že  

my aby sme nezvyšovali tie poplatky alebo teda aj istinu, alebo úroky z omeškania, 

súdne poplatky, tak išlo o to vyrokovať čo najlepšie podmienky. A tie podmienky sú 

dnes vyrokované lepšie ako boli ... na to -  materiál predložený na ostatnom 

zastupiteľstve. Vtedy sme mali zaplatiť všetko; ale v splátkových kalendároch. Teraz 

je to tak, ako vidíte bod 1., 2 až 4, kde z vidieť tie úspory. Ten bod 4 je len taký .... 

imaginárny; ale berte ma s rezervou. Lebo to sú poplatky právnemu zastupovaniu 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. A tie nám vyčíslila BVS-ka vo výške 200 až 

300.000, keby sme sa naďalej súdili. Čiže pre mestskú časť v tejto chvíli je 

výhodnejšie sa dohodnúť, kde máme aj natiahnutý splátkový kalendár, dlhší ako bol; 

máme odpustené – alebo - znížené sankčné úroky. A opakujem, je to výhodnejšie pre 

mestskú časť. Teraz už polemika, či máme alebo nemáme platiť, podľa mňa, 

skončila, pretože sme prehrali niekoľko súdnych sporov. Niektoré ešte sme 

nezaplatili. A to len z dôvodu toho, že dnes máme na rokovaní túto dohodu 

o urovnaní. Čiže sú prehrané, myslím že ďalšie dva súdne spory vo výške nad 

500.000 EUR... ? 559.000 EUR. Čiže postupne budeme platiť aj toto. A tu musíme 

zaplatiť aj súdne trovy a súdne zastúpenie, alebo právne zastúpenie BVS- ky. Tie 

ostatné spory spoločne stiahneme s BVS-kou. A to, čo vystúpil pán Pitoňák aj s pani 

Miklovičovou,  to sa nejedná len o petíciu kvôli mestským častiam. Tu sa jedná aj 

o petíciu kvôli spotrebiteľom, fyzickým osobám. Mne to tiež vysvetlil pán Pitoňák, 

že my to uvidíme – prepáčte, mýlim si ho s ďalším kolegom - pán Antoňák - my to 

uvidíme vo vyúčtovaní.  Kedy je nové vyúčtovanie, nové poplatky. A on ako 

ochrana... alebo títo dvaja vystupujúci za obyvateľov, ako ochrancovia spotrebiteľov, 

nás upozornili, že to sa netýka len mestskej časti, ale aj fyzických osôb, nielen nás, 

ale aj všetkých obyvateľov nielen Ružinova, ale na Slovensku, aby sa tomuto zákonu 

venovali poslanci Národnej rady. Ale to som trochu odbočil. Ja znova vás prosím, 

aby sme podporili túto dohodu. Je to vyrokované – to možné, ktoré  - teda predstavy 

naše boli lepšie, BVS – ky asi tiež, ale v prospech - oni v prospech svojej firmy a my 

v prospech mestskej časti. Kdesi sme sa stretli. A včera na predstavenstve ... túto 

dohodu schválilo predstavenstvo siedmimi hlasmi za. Takže poprosím vás, ak bude 

vôľa, ja sa veľmi uchádzam o to, aby sme schválili túto dohodu a ušetrili mestskej 

časti na tých poplatkov, ktoré - keby prebiehali súdne spory, tak budú vyššie, ako 

máme zaplatiť istinu a časť úrokov. Faktická pán poslanec Jusko.  

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Ja chcem reagovať na vašu... na vaše vystúpenie. My 

sa tu bavíme imaginárne o nejakych rozhodnutiach. Tu hovoríte v dôvodovej 

správe... v dôvodovej správe hovoríte - rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 2, 

19C/17/2014 - 90 Žiadam vás, aby ste aj poslancom dávali tieto rozhodnutia súdu. 

Veď vy hovoríte, že nejaké rozhodnutie súdu - a my ani nevieme, aké rozhodnutia 

súdu boli prijaté. Čiže ja vás žiadam, aby ste aj toto, keď ste predkladali, v 

dôvodovej správe mala byť príloha tohto rozhodnutia, aby sme videli v peknú ...  

celú dikciu toho, o čo -, aké bolo rozhodnutie, v akej oblasti. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Teraz riadnym príspevkom pani poslankyňa 

Tomášková, nech sa páči.  
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p. Tomášková: Niektoré veci sú jasné a napadajú možno... priamo tu. Ale v bode Rôzne by 

bolo možno dobré, aby sme si pripravili návrh uznesenia - síce deklaratívny, ale to, 

čo tu bolo povedané zo strany občanov. Naozaj, tento problém sa tu tiahne, 

konkrétny, že neplatíme faktúry, pretože je zlý zákon. Mali by sme poveriť starostu, 

aby na úrovni regionálneho združenia starostov mestských častí boli starostovia 

mestských častí v 1. rade iniciatívni. Aby apelovali na zmenu tohto zákona. To si 

myslím, že to má byť ich prvoradým záujmom. Na to boli zvolení za tie ... na tie 

pozície mestských častí. A toto mi trošku chýba, že my tu - ako Ružinov - bojujeme 

a vyrobíme súdne spory, ale aj... či to dopadne akokoľvek, či sa urobí dohoda, 

poprehrávame, zlý je zákon. A ten sa tu 10 rokov neriešil. A to sa všetci vieme 

zhodnúť, že toto je dôsledok zlého zákona. A preto si myslím, že to už sa malo stať 

dávno - a toto treba počuť -  zákon je zlý! A na to doplácajú nielen mestské časti, ale 

aj spotrebitelia priamo. A my nemôžeme, teraz akože byť z toho ľahostajní. My sa 

pokúsime možno niečo so Slavom Drozdom sformulovať - ako poverenie starostu. 

Lebo si myslím, že túto parketu treba preniesť naozaj na vyššiu úroveň - ako tu bolo 

povedané pánom starostom –aj teda do Národnej rady. A som prekvapená, že to už 

dávno nebolo. Takže si myslím -  podporím potom – teda aby ste podporili, 

kolegovia, vy takýto  jednomyseľné ... uznesenie - nejaké poverujúce, aby bolo 

v bode Rôzne prijaté na základe toho, čo sme si včera vypočuli od pána župana, že sa 

zmenila doba a že uznesenia - veľmi vážne - prijaté na jednotlivých úrovniach 

verejnej správy majú dneska nie - svoju váhu. Tak chcela by som sa o tom 

presvedčiť. Ďakujem 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ďalší v poradí pán zástupca Gajdoš. Nech sa ti 

páči.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať pár slov aj z 

hľadiska toho, že som bol malou... malou troškou toho tímu, ktorá bola rokovať na 

BVS – ke. Ja ... plne sa stotožňujem s tým, čo urobil Slávo Drozd, teda ako – to, že 

to prestal platiť. Ako - to je môj morálny postoj. Ja súhlasím s pani Šimončičovou vo 

všetkom, čo vlastne povedala o tom, ako sa berie a ako sa to počíta. Je to v zásade 

istým spôsobom nie veľmi prijateľná záležitosť. Hej? Zas na 2. strane si treba 

povedať reálne,  ako ja, poznám niekoľko subjektov, aj občanov, nikto neprehral 

súd... nikto nevyhral súd nad BVS–kou. Ja nepoznám prípad. Poznám niekoľko 

prípadov, v ktorých sa súdili. Výsledok je ten-  na... zase, aby som povedal, podľa 

mňa...a teda ja som bol informovaný a myslím si, že aj ostatní poslanci boli 

informovaní o tom, že sme tie súdy prehrali, aj sme vedeli o čom sme prehrali. 

Samozrejme, tá dohoda, ktorá tu bola pred... v roku 2015, bola pre nás výhodnejšia 

ako je tá dohoda, ktorá je dnes. Niet sporu. Len vtedy, napriek tým skúsenostiam o 

ktorých ja hovorím, ani BVS–ka nevedela, že bude vyhrávať. Dneska ... dneska 

vyhrala. A dneska je aj ich pozícia iná pri rokovaní, ako keď to bolo ešte otvorené. 

Jednoducho myslím si, že sa vyrokovalo - v rámci možností- to najlepšie, čo sme 

vyrokovať vedeli. A z tohto dôvodu ja vás tiež prosím o podporu tohto návrhu. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Dám ešte faktickú ... prihlásil sa o slovo pán 

kontrolór... Dám ešte faktickú... No, však to práve dopoviem... Dám ešte faktickú 

pánovi poslancovi Drozdovi; potom už pán kontrolór. Nech sa páči, pán poslanec.  
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p. Drozd: Ja by som zareagoval na pána vicestarostu, pána Gajdoša. Ružinov mal v týchto 

sporoch právne zastupovanie – externé - advokátskou kanceláriou. A v prvých 

súdnych konaniach vyhral. Vyhral. Potom toto, po voľbách, právne zastupovanie 

mestskej časti bolo zrušené. A v tej istej veci , v podstate, Ružinov prehral. Čiže - 

máme tam aj výherné súdne spory v tejto veci; a máme aj prehraté. To je tiež otázka, 

že prečo v tej istej veci raz rozhodne súd kladne, v prospech Ružinova a v ďalší 

v neprospech. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Teraz udelím slovo pánovi kontrolórovi 

a potom pani doktorke Poprendovej.  

 

p. Furin, miestny kontrolór: Chcel by som na jeden problém upozorniť. Napadlo ma to 

keď hovorila pani poslankyňa. V súvislosti s parkovacou politikou sa uvažuje o 

prenose správcovstva ciest I. II.. triedy. Treba dať veľký pozor pri tom prevode, ako 

to bude s platením vodného, stočného, aby primeraná časť rozpočtu mesta prešla s 

cestami aj na mestskú časť. Bolo by dobré možno niekde do uznesenia, keby si to 

niekto osvojil, aby to len v diskusii niekde sa nestratilo. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. O slovo ešte požiadala pani doktorka 

Poprendová, vedúca odboru právnych služieb. Hneď jej udelím slovo. Nech sa páči, 

na ten spodný mikrofón.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa iba chcela vyjadriť k pánovi 

Drozdovi. Keď povedal, že teda súdny spor v roku 2008 - to bolo konkrétne 

zastupované pánom Dankom - bol na 1. stupni vyhraný. To je síce pravda, ale to 

bolo len z dôvodu procesnej chyby BVS–ky a hlavného mesta, ktoré sa zabudli 

odvolať voči výroku týkajúce sa mestskej časti. Čiže vlastne to bola procesná chyba. 

Súdny spor prebiehal už iba s hlavným mestom. Bolo to aj na dovolaní a súd, 

najvyšší, vyslovil vo svojej výrokovej časti; žalobu voči hlavnému mestu zamietol s 

tým, že sa vyslovil za to, že tú povinnosť mala mať mestská časť. Lenže mestská 

časť už nebola účastníkom konania, vzhľadom na procesné pochybenie. Čiže iba 

toľko som chcela povedať.  

 

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

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Veď, ja nie som právnik, ja len konštatujem, že sme vyhrali. Či 

tam bola procesná alebo iná chyba to je jedno.  Ale bol tu vyhratý súd. A vy ste sama 

tiež povedala, v takom podmienenom, nejakom aditíve - že mestská časť by mala - 

a tak. No musí byť jednoznačné. Musí alebo nemusí! A keď teda máme vás tu 

v popredí, nám povedzte, aký je rozdiel – alebo - či je rozdiel - podľa mňa je rozdiel 

medzi vlastníkom a správcom. Keď v zákone je napísané vyslovene, že za túto vodu 

platí vlastník. Tak prečo zamieňajú slovo vlastník za správcu? A ešte, už keď mám 

slovo, naozaj, to čo povedal pán kontrolór Furin - na to pri parkovacej politike ja 

stále upozorňujem. To neni len tak, že pán primátor povie - Ja vám zverím cesty 

prvej a druhej triedy. Áno, toto sú tie dôsledky na ktoré sa potom nemyslí. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Budete reagovať, pani doktorka?  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Áno. Teda ...  viem, že je rozdiel medzi vlastníkom a správcom. 

A môj právny názor je stále rovnaký, aký bol odkedy som nastúpila na tento úrad. 



13 

 

Ale nemení to nič na rozhodovacou..  na rozhodovaním súdmi v tejto veci. Môj 

názor je, že to má platiť vlastník nehnuteľnosti.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A ešte jedna faktická, pán poslanec 

Vojtašovič. Máš slovo. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja som chcel využiť to, že máme tam aj pani vedúcu 

právneho, aj som chcel nadviazať práve na Sláva Drozda, keď sa hovorilo o 

procesných chybách a o právnom zastupovaní. Ja som si dneska trošku googlil to 

rozhodnutie, ktoré sa viaže k zmene rozpočtu. Vlastne ide o tú istinu, ktorú sme 

prehrali vo výške 417.000 EUR. Ja keď som si to pozeral, sme sa odvolali na 

Krajský súd - a podľa všetkého - ale nestihol som si to nejako dobre preštudovať, 

podľa všetkého my sme to konanie na Krajskom súde tiež prehrali procesnou 

chybou. Keď to tak vidím, pretože my sme požiadali o prerušenie konania a do 

jedného roka sme nepožiadali o obnovu. Čiže podľa všetkého súd sa nezaoberal ani 

meritom veci; vlastne rozhodol v náš neprospech len vďaka tomu, že sme pochybili - 

podľa všetkého.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Hm.. teraz neviem sa k tomu vyjadriť, lebo to nemám úplne 

v hlave, toto  -417-  tam pokiaľ viem, tam krajský súd potvrdil rozhodnutie 

okresného súdu.  

 

p. Vojtašovič: Nie... šak ja vám ukážem potom to uznesenie. Som si to vytlačil.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Dobre.... 

 

p. Vojtašovič: Navyše,  ešte ako keď som pozeral tak doplním kolegu Sláva Drozda, tak 

boli sme zastupovaní tam advokátsku kanceláriu. Čiže... boli - čiže nie je to tak, že 

naši zamestnanci , ako, miestny úradu.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Boli sme zastupovaní advokátskou kanceláriu v niektorých 

súdnych sporoch dokonca , advokátskou kanceláriou sme boli zastupovaní aj vo veci 

podania ... podnetu na mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru. Povedali 

nám, že to nie je dôvodné. Advokátska kancelária rovnako podávala podnet na 

Ústavný súd a Ústavný súd odmietol naše podanie. Čiže vlastne sme všetky 

možnosti, ktoré sme mohli použiť, sme využili v tejto veci.  

 

p. Vojtašovič: No, ja som len to chcel, že keď sme zmeškali lehotu a sme to pre prehrali 

procesnou chybou, tak sme tam mali advokátsku kanceláriu...že či ...  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Ale my sme zmeškali lehotu ...ako ...  pokračovať v konaní.. Ako 

- neviem sa vám teraz k tomu presne vyjadriť, lebo tam bolo 8 súdnych sporov, hej?  

 

p. Vojtašovič: Hej, hej ja som si to dneska tak –ako- vytiahol na internete, tak preto sa 

pýtam.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Dobre. Teraz sme trošku skĺzli do diskusie. Ale nechcel 

som to prerušiť, nakoľko bavíme sa o vážnej veci. Dobre. Ešte prihlásená v poradí 

pani poslankyňa Štasselová. Nech sa páči.  
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p. Štasselová: Ďakujem. Keďže som tu nebola v tom predchádzajúcom období, tak sa len 

tak námatkovo –ako-  chytám, že čo sa vlastne deje. Ale určite na meste máme na 

stole overené informácie, že situácia v BVS–ke je taká, že... že naozaj hrozí tam to, 

že cez spoločnosť Infra Servis, ktorej BVS dlhuje finančné prostriedky sa môže 

udiať proste skrytá... skrytá privatizácia a ... BVS-ka sa stane--- vlastne Bratislava 

nebude mať 51 % v BVS–ke. To je ...to je fakt. Členovia dozornej rady sú mestskí 

poslanci, ktorí toto sledujú a ktorí vlastne už na komisii, ktorú sme mali v tomto 

týždni hovoria otvorene o tom, že navrhnú v najbližšej dobe odvolať riaditeľa BVS–

ky. To, že sa tieto netransparentné veci v BVS–ke dejú, tak ...vlastne ...sa to hovorí 

neverejne , na chodbách BVS–ky sa o tom vie. Čiže v tejto... absolútne fakt si 

netrúfam to posúdiť, ale nie som si celkom istá, že či v tejto situácii my máme 

vlastne toto všetko veľmi rýchlo zúradovať? Lebo, naozaj,  akože - ten kontext  je ... 

je proste pre mňa nečitateľný, nezrozumiteľný - a neviem si predstaviť, kde tie 

finančné prostriedky skončia. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická pán zástupca Gajdoš.  

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Dovoľte, aby som reagoval na pani poslankyňu 

Štasselovú. To sú – ako- momentálne, ak sa nenahneváte, úplne irelevantné 

informácie. Ak sa nedohodneme, máme uznesenie súdu, že máme zaplatiť –pardon- 

my sme mali zaplatiť do 4. februára! Ak nie - je to len lúsknutie prstami a sme na 

exekúcii. Takže - je pred nami - buď budeme platiť prehraté spory a budeme platiť 

viac, alebo príjmeme dohodu. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Pán poslanec Adamec, nech sa ti páči.  

 

p. Adamec: Dobre. Čiže, ak som to správne pochopil, tak nám vlastne nič iné nezostáva, len 

to zaplatiť. Proti tomu asi sa búriť vecne, ako ja, ako osoba, ale nedá mi teda 

nepovedať, keď som to takto počúval, že teda  -tá BVS–ka  no nemôžem si trúfnuť 

povedať, pretože hovorím verejne ostrejšie slovo, ale nebudú asi úplne dobrí ľudia –

že ak je pánbožko pamätlivý, tak už sedem kotlíkov v tom pekle sa chystá. Pre 

sedem ľudí, ktorí jednohlasne schválili. Pretože moc nám teda neubudlo z toho dlhu, 

aby som pravdu povedal. Toto som chcel nahlas povedať. Nemám asi rád BVS. 

Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem rovnako. A ešte pán poslanec Ferák, nech sa 

vám páči.  

 

p. Ferák: Ďakujem veľmi pekne, pôvodne som si nemyslel, že sa k tomuto budem 

vyjadrovať. Nebudem teraz hovoriť k meritu veci, či platiť alebo neplatiť, ale chcem 

všetkým 70.000 obyvateľov Ružinova povedať, aby si zapamätali mená: Zsolt 

Lukáč, František Sobota, Radoslav Daniš, Peter Halón, Mgr. Andrej Madej, 

Mgr.Ladislav Gajerský a Milan Trstenský, pretože toto je tých sedem členov 

predstavenstva BVS v súčasnosti, ktorí sú politickí nominanti  - teda mnohí z nich. A 

keďže vieme, že mesto tam má majoritu a že mesto má konať v prospech obyvateľov 

a občanov, tak isto má konať Ružinov. Takže tu sa vlastne preťahujú medzi sebou 

primárne mesto a mestská časť, keďže hovoríme o tých percentách. Čiže v zásade ak 

niekto škodí obyvateľom Ružinova, pretože ak sa niečo dá spraviť  - rešpektovať 

zákona - a logický keby som chcel dobre ľuďom, tak zruším úplne penále, nebudem 

tu hovoriť o 700 alebo 800 tisícoch a podobných veciach – pretože keď mi niekto zo 
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780.000 škrtne ani nie 10 %, tak to je čo za vyrokovaná dohoda? Ja teraz nehovorím, 

že je to nejaké neúspešné rokovanie zo strany Ružinova, mestskej časti, ale je to 

absolútne hulvátstvo voči občanom Bratislavy. A mestská časť – Ružinov je 

velikánskou súčasťou Bratislavy, ak niekto sa chce takto na nich nabaliť. Takže 

prosím , pamätajte všetci občania mestskej časti Ružinov, kto vás vydiera a kto po 

vás tieto peniaze chce. Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Teraz faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

Katka, ideš! 

 

p. Šimončičová: Pardón. Ďakujem pekne. Ja by som poprosila , nemôžem inak len 

s faktickou, môžeme mať prestávku pred hlasovaním? Aby sme sa mohli poradiť, 

lebo....ja neviem o čom mám hlasovať ešte stále....? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Samozrejme. Môžem to urobiť tak, že ako predseda 

klubu vyjadrím požiadavku na prestávku a tej sa automaticky vyhovuje. Takže 

vyslovujem požiadavku na prestávku. Ale ešte dobehnime diskusiu. A teraz riadnym 

príspevkom, pán poslanec Jusko, nech sa páči.  

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Ja už som hovoril k tomuto problému, ale chcem sa 

vrátiť. Ja si myslím, že ... - keď to budeme predlžovať a sme v tej právnej neistote, 

hrozia nám dve riziká. Že to buď preplatíme, alebo že zaplatíme len niektorý z tých 

súdnych sporov, pretože ich je viac. Čiže musím si zvážiť, čo je lepšie. Čo má v tejto 

súvislosti troška znepokojuje - pán Gajdoš vy ste hovorili, že 4. 2. ste sa dozvedeli o 

tom, že to máme zaplatiť. Dneska rokujeme - je májové zastupiteľstvo - 3 mesiace 

prešli. Prečo tak neskoro nám to dávate vedieť? A sme postavení -už nieže pred 

hotovú vec, ale vlastne - o čom sa bavíme....Malo to byť zaplatené, hej? To ma 

znepokojuje na tom. Potom ma znepokojuje, ako som hovoril, tie právne 

rozhodnutia- alebo ... vidieť to rozhodnutie, čo tam uvádzate, v dôvodovej správe, že 

k čomu skutočne je a koľko máme zaplatiť. To by možno umožnilo lepšie sa 

rozhodnúť. A ja musím povedať, že v tejto situácii tu bolo toľko názorov povedané, 

že to vyvoláva len skôr neistotu hlasovať za tento návrh. Čiže neviem, ešte nie som 

rozhodnutý, ako budem hlasovať. Len sa chcem spýtať ešte pani Lehotayovej, vy ste 

tam vyčlenili tie prostriedky - dobre to chápem - tieto peniaze sú priamo viazané na 

zaplatenie tej... toho prehratého sporu už zo 4. 2. tohto roku? Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Budete odpovedať ?...  Hlásite sa. Tak dobre.  Poprosím 

mikrofón pre pani zastupujúcu prednostku. 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Pán Jusko, prosím vás pekne, aké finančné prostriedky teraz máte 

na mysli? Tie, ktoré boli v prvej zmene rozpočtu určené? Vyčlenené? Áno, tie sú 

presne na súdny spor, ktorý sme v tom čase vedeli, že je ukončený. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Dobre. Takže ďalší riadny príspevok pán 

poslanec Drozd. Nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja mám taký istý právny názor, ako prezentovala pani právnička 

z miestneho  úradu, že vlastník nie je správca. Vlastník by mal platiť, keď je teda v 

zákone spomenutý, tak by mal platiť za odvod tejto dažďovej vody. No ale keď už 

teda sa ideme baviť o tom, že mestská časť, mesto, Bratislavská vodárenská 
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spoločnosť....  Bratislavská vodárenská spoločnosť je organizácia, ktorá ... ktorej 

väčšinovým vlastníkov je Bratislava, ako hlavné mesto. Čiže my tu máme presúvame 

nejaké naše spoločné peniaze mestské ... „mestskočastné“ ...peniaze, ktoré sú 

majetku mestskej organizácie. A v podstate sú to peniaze za niečo, čo nám padá 

z neba. Za vodu, ktorá plynule by mohla ísť do zeme a ďalej do rieky a zavlažovať... 

teritórium. Potom mi to pripadá, ako keby sme všetko z jedného pravého vačku 

mestskej časti dávali do ľavého vačku nohavíc, ako vo forme mestskej organizácie 

a naopak. Dobre, keď sa bavíme o istine. Ale keď sa pozriete na tie sankčné úroky - 

a to .. .to je nenormálne, aké peniaze. Toto si uvedomuje aj mesto? ...Aj mestské 

organizácie?  O koľko tisíc  Euro prichádza na tých sankčných poplatkoch mestská 

časť? Ja si myslím, že tu je ešte priestor na rokovanie starostu, hlavne v tej otázke 

sankčných úrokov. To sú státisíce Eur. Veď tieto státisíce Eur vieme využiť, ako 

mestská časť, na dobré projekty, ktoré môžeme v mestskej časti spraviť. A myslím, 

že to nerobíme iba pre seba, pre Ružinov, ale robíme to aj pre mesto, ktoré je 

hlavným akcionárom BVS-ky. Čiže naozaj by tu malo prísť k dohode medzi 

starostom, primátorom a predstavenstvom BVS-ky, keď už nie o tej istine, ale 

minimálne v otázke úrokov, ktoré sú šialené. Čiže dávam ešte na margo otázku - v 

tejto časti ešte rokovať a dohodnúť úplne iný režim toho postihu. Lebo to robila 

mestská časť v dobrej viere ... v dobrej viere, opretá o zákon, ktorý je postavený na 

vlastníkovi. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická na toto vystúpenie, pán zástupca 

Gajdoš, nech sa ti páči. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo. Naozaj, nie dlho. Verte mi ... alebo 

neverte, ale pravda je taká, že o tých 700.000 som sa bil veľmi vážne. Jednoducho 

narazil som na tvrdý múr odporu. Dokonca som chcel, aby nám odpustili aspoň tých 

350, ktorá je v druhej splátke. Jednoducho, toto BVS-ka,  zástupcovia BVS-ky 

odmietli. Ja mám veľkú obavu, že momentálne nie je už priestor na rokovanie s nimi. 

Ak túto druhú dohodu odmietneme, tak budeme platiť prehraté súdy a všetky spojené 

s tým sankcie a plus poplatky za súdne trovy. Čož  narastie, tak ako sme to tuná 

vyrátali, plus-mínus o ďalších 400.000 Eur. Toto je fakt. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ešte sa prihlásil pán starosta do diskusie. Dám 

mu slovo a hneď....  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nemám tam hlasovacie, tak preto som sa rukou hlásil ... 

a predsedajúci ma a nevidel. Naozaj to, čo povedal aj pán zástupca Gajdoš, tam už 

asi žiadny priestor na rokovanie nebude. Boli sme na tom rokovaní aj s právnikmi 

toho 6.10.2015, tie sankčné úroky tam neboli v tej dohode o ktorej sme rokovali - 

ešte raz - 6.10. 2015. Teraz toto ... táto dohoda to je to, čo tu povedali mnohí 

poslanci, naozaj súhlasím s mnohými poslancami, pán poslanec Ferák trochu 

skomolil jedno meno, nechcel som ho tu opravovať, ale naozaj, toto je  -z môjho 

pohľadu- vyrokované možné, to čo BSK-ka včera na predstavenstve odhlasovala. 

Lebo predtým, čo bolo predstavenstvo, neboli ochotní ani len spustiť z tých úrokov 

z istiny. Zdá sa mi to... súhlasím s vami, čo ste povedali - zdá sa, mi to naozaj divné, 

keď hlavné mesto ani nie je žalované, ani neplatí a mestská časť - súhlasím aj s tebou 

a viackrát som povedal, že správne si - a právnici vyhodnotili zákon o vodách. Tam 

by mal platiť vlastník a nie správca. Ja som bol ako svedok na súde, toto som 

sudcovi tiež potvrdil, že taký je môj názor, tak isto, že my nie sme vlastníkmi ale len 
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správcami. A Štatút nám nedal túto kompetenciu, aby sme platili za odvod 

dažďových vôd, pani poslankyňa Šimončičová - to nie je odvod zo striech domov - 

to je niečo iné. Toto je len odvod z povrchu ciest v komunikácii III.  a IV. triedy. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A teraz faktická pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Áno, predstavenstvo BVS-ky to sú výkonní pracovníci. Ale hlavný 

akcionár ... hlavný akcionár je mesto zastúpené primátorom. Ten do tejto ... do tohto 

sporu môže vniesť aj ten komunálnej rozmer. Viete, že predkladáme z jedného vačku 

do druhého peniaze. Áno, ja chápem predstavenstvo, že proste sú to manažéri a chcú 

vydolovať v podstate, čo najviac peňazí pre svoju, teda, mestskú firmu. Ale je tu 

hlavný akcionár, je to mesto zastúpené primátorom - ten bol na tomto rokovaní? Ja si 

myslím, že tu je priestor ešte na to, aby z toho komunálneho hľadiska povedal - no 

dobre, tak ako je to so solidaritou s malými mestskými časťami, kde Ružinov sa 

podieľa na financovaní malých mestských časti - no povedia – no -hlavný akcionár 

povie „No dobre, tak bavme sa o istine ale tieto úroky dajme bokom“. Ja si myslím, 

že je tu ešte priestor. 

 

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

Guldan. Nech sa ti páči. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tento bod programu je o návrhu na 

uzatvorenie dohody. S mojím vzdelaním - časť príspevkov, ktorá tu bola 

prezentovaná a prednášaná, sa ... odznela tu, by podľa môjho názoru patrili do 

dôvodovej správy k zmene zákona, ktorý nás teda núti tieto poplatky uhradiť. 

Komunálny rozmer je možný tam - alebo prístup - kde ružinovskí poslanci na pôde 

mesta vedia spolupracovať s primátorom; čo sa asi v tomto prípade v tomto 

volebnom období veľmi nedá. Starosta nie je poslanec mesta. Ja sa by som ... ja sa 

prikloním a budem hlasovať za túto dohodu. Pozrite sa, keď v závere tohto 

dokumentu, ktorý sme dostali, je rozdelené to financovanie od roku 2007 (?) do roku 

2020. V roku 2018 budú, v závere roka, voľby. Ja predpokladám, že z tohto pléna 

budú v meste možno aj niektorí ľudia poslancami a keď nestratia nejakú niť a 

integritu osobnosti a budú si pamätať to, čo sme dnes prijali alebo neprijali, budú sa 

k tejto dohode môcť vrátiť a zvrátiť ju. Alebo ak budú sedieť v dozorných rade, 

správnych radách týchto spoločností, môžu poukázať na to, čo sa poukazovalo dnes. 

Čo ale sem veľmi... veľmi nepatrí. Takže, hovorím, ja nie som ekonóm; skôr by som 

- keby som vedel to naformulovať to, čo hovoril pán hlavný kontrolór, aby sa s tým 

odovzdaním ciest druhej triedy nezabudlo aj na finančné náležitosti tohto. A to by si 

mali zrejme silné kluby, ktoré sú... alebo silný klub, ktorý tu je, osvojiť a to 

naformulovať. Ja tento ... ja tento návrh dohody podporím, pretože nevidím až tak 

čierne. A myslím si, že v konečnom dôsledku do toho roku 2020 sa ta suma aj tak 

celá neuhradí. 

 

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

 

p. Drozd: Ja už iba zareagujem na Patrika. Hovorí o mestských poslancoch - tak chcem sa 

spýtať a bolo to aj v uznesení, či sa rokovalo s dozornou radou BVS.ky, kde sú 

zastúpení mestskí poslanci a či sa rokovalo s nimi, ako s dozornou radou? Ďakujem. 

Lebo bolo to aj v uznesení. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ : Nech sa páči, pán starosta sa hlási o slovo... Alebo ešte 

... jaj dobre, to tak naraz prišlo. Tak pani poslankyňa Štasselová faktická, potom pán 

starosta. Nech sa páči. 

 

p. Štasselová: No my sa mali tento týždeň - Katka aká to bola? – územno-plánovacia 

komisia?  - územného plánovania - a tam niektorí členovia sú aj členovia dozornej 

rady BVS-ky. A to, čo som už pred chvíľou povedala, tak tam vlastne dodnes BVS-

ka nemá rozpočet. A my, ako poslanci, ktorí nie sme v dozornej rade, sa hlbšie 

nedostaneme. Máme tam svojich zástupcov, tak keď sme sa pýtali, čo je problém, tak 

napr. teraz aktuálne je problém, že dodnes nemá BVS-ka rozpočet na rok 2017. A 

ešte niekoľko vecí, ktoré žiadali od pána riaditeľa, nedostali odpoveď. Takže tá ich 

reakcia bola, že - ja som povedala - prečo už nenavrhli na poslednom zastupiteľstve 

jeho odvolanie, na ktorom on sa prezentoval? Tak ich odpoveď bola, že najprv to 

treba navrhnúť na dozornej rade, odvolať riaditeľa a potom sa to dostane na 

zastupiteľstvo. Čo je plus-mínus ... takáto je nálada, situácia. Ale detaily naozaj 

neviem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja som rokoval s pánom Jenčíkom a informoval som ho, že budeme 

mať rokovanie s členmi predstavenstva; aby bol prítomný aspoň predseda dozornej 

rady, ak sa nemýlim, že... tento pán poslanec je predseda dozornej rady. Ale žiaľ, 

keď sme prišli na rokovanie, tak tam z dozornej rady nebol nikto. Ale hovoril som 

s ním. Dokonca sme spolu hovorili aj o tom, že budeme sa pokúšať meniť Štatút 

hlavného mesta. Ale... to bude potom... aj na vás, mestských poslancoch, ako sa 

zachováte, ak teda bude tento Štatút predložený ... na rokovaní. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A teraz tri riadne príspevky. Pán poslanec 

Bajer prvý - nech sa páči. 

 

p. Bajer: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja mám taký pocit, že asi cestujem v čase naspäť. 

Lebo vedieme tu diskusiu, ktorá už tu bola 25. apríla, keď sme už o tomto probléme 

hovorili a otvorili sme túto tému Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. A myslím si, 

že na dnešnom zastupiteľstve len v podstate len schvália niektorí poslanci alebo 

neschvália návrh dohody o urovnaní. Druhú vec mám - ešte toho 25. apríla – ja si to 

dodnes pamätám som upozornil na jeden fakt. A to je to, že médiá, alebo teda 

mestský poslanec Buocik urobil taký prejav, ako kebyže zodpovednosť za BVS-ku 

nesie starosta Pekár. A ja som povedal - a dal som už podozrenie - toho 25. apríla, že 

médiá sa majú sústrediť nie na mestskú časť Ružinov a na starostu Pekára, ale mali 

by sa sústrediť na to, že čo sa deje v meste. Prečo mesto nemusí platiť nejaké penále? 

A že mesto nejakým spôsobom - akcionár Bratislavskej vodárenskej spoločnosti - 

ako vystupuje proti mestskej časti; že chce od nej vytiahnuť peniaze - čo tu spomínal 

aj kolega pán Ferak, čo tu čítal tieto mená. Možnože už toho 25. apríla mohli mestskí 

poslanci, samozrejme ja im nedávam nejakým spôsobom za vinu alebo nejakú úlohu 

alebo niečo, ale mohli zbystriť pozornosť a začať sa dotazovať. Možno primátora - a 

možno tam vytvoriť nejakú skupinu a dotazovať sa, že - haló, že čo sa tu deje? - že 

prečo Ružinov musí platiť takéto obrovské pokuty a sankcie a prečo mesto toto má 

odpustené? Už v tejto dobe mohlo nejakým spôsobom mesto alebo teda mestský 

poslanci iniciovať a možno aj cez médiá, kde len čítam stále, že je nejaký problém s 

mestskou časťou Ružinov je a - Pekár toto, Pekár tamto. A už vtedy mohli v podstate 

- už možno média mohli otvoriť túto problematiku a teraz by Bratislavská 

vodárenská spoločnosť bola postavená k múru a tie sankcie by neboli také vysoké, 
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lebo by zistila, - aha – že niečo sa tu šípi; možnože je tu nejaký podvod sa deje na 

ľuďoch, tak tie sankcie nebudeme pýtať, pretože vlastne mesto nepýta. Toto sa mi 

zdá také, dosť, by som povedal - nie že chaotické, ale neviem ten výraz, že – nejaké 

– smutné. Že teraz sa tu bavíme zase o tom - o zodpovednostiach a pritom sme už 

vlastne dávno mohli pomohli toto... Buď to schválime alebo neschválime. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická pán poslanec Adamec. Nech sa ti 

páči. 

 

p. Adamec: Áno, ďakujem pekne. Ja by som len na pána kolegu Bajera chcel zareagovať, 

ale naozaj v dobrom,  nemyslím to teraz nijak zle. – Ja naopak, som rád, že o tom 

diskutujeme a že sa otvára veľmi široká diskusia. Lebo keď som išiel do sály, tak ja 

som bol ... som išiel s tým, že – áno, treba to spláchnuť; treba, čo najrýchlejšie 

odhlasovať. Čím viac sa o tom diskutuje... ja neviem – ako - ja za seba musím 

povedať, ja mám v tom také zmiešané pocity, že ja sa neviem zodpovedne 

rozhodnúť. Ja som prezentoval dopredu, že – áno, chcem to spláchnuť; keď sme sa o 

tom bavili. Čím viac o tom diskutujeme, tým som o tom menej presvedčený. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pani poslankyňa Šurinová, nech sa ti páči. 

 

p. Šurinová: Ja by som sa vrátila k samotnej tej dohode ktorú ...  o ktorej sa tu teda bavíme 

a hovoríte, že neviete o čom sa bude hlasovať. Pán starosta prečítal nejaké čísla, 

prečítal vlastne – kvázi - niečo z dôvodovej správe. A tie čísla, ktoré prečítal by sa 

mali pretaviť do tej samotnej dohody. Právnici to aj takým spôsobom pripravili, len 

ešte ste to asi nedostali na stoly. A vlastne zmeny nastanú len, v podstate, len dvoch 

písmenách a dvoch článkoch. Keď si viete tú dohodu nalistovať, tak vlastne v čl. 3 v 

bode a) sa hovorí o istine a rôznych úrokoch a trovoch právneho zastúpenia, alebo 

súdnych trovách. A tam nastane teda zmena v tom, že úrok z omeškania, ktorý je 

v materiáli napísaný k 28.2.2017 je vo výške 742.731,58 a zmení sa vlastne na úrok z 

omeškania vypočítaný k 31.12.2016 na výšku 706.095,25 Eur. K tomu budú 

pripočítané trovy súdneho konania. Tie zostávajú v nezmenenej výške. A tým pádom 

pohľadávka nie je vo výške 3.279.904,05 ale 3.000.253 .... (3.000.) 267,72 Eur. Prvú 

časť istiny vo výške 800.000 tam sa bude text trošku meniť - zaplatíme do 

31.10.2017 - najneskôr - a zvyšok istiny uhradíme do 31.12.2020, podľa prílohy 

číslo 2, ktorá sa zmení a tam sú tie splátky práve vo výške 47.821,87 Eur. Úrok spolu 

s úhradou trov... s náhradou trov uhradíme v dvoch splátkach. Prvú vo výške 

365.840,13 do 31.10.2017. A druhú, v takej istej výške, do 31.10.2018. A potom, čo 

sa týka ďalšieho článku, kde  je to uznanie záväzku, tak tam sa vlastne dôjde... tiež 

musí dôjsť k zmene a tam sa to mení .... Opäť tam nebude úrok vo výške 742.731,58 

je to čl.4 bod 1, ale len úrok vo výške 706.095,25. Ospravedlňujem sa za to, že len 

také čísla; ale tam sú tie zmeny. Na to som chcela poukázať. Aby ste teda vedeli, že 

o čom sa bude hlasovať, alebo ako sa tie čísla zmenia. A vlastne v rámci prestávky, 

kolegovia, tie dve strany vytlačia, aby ste vedeli ... alebo videli nový návrh dohody. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ešte pán poslanec Alscher. Vidím, že nikto 

ďalší sa nehlási, tak potom si urobíme prestávku. Časy poviem po skončení 

príspevku. Nech sa ti páči Tomáš. 
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p. Alscher: Ďakujem za slovo. Neviem, ako - myslím si, že už tu bolo toho veľa 

povedaného, ja za seba tak isto môžem povedať, že proste ma mrzí, že - ako povedal 

kolega Martin Ferák, že politickí  nominanti niektorých našich politických strán, 

ktoré sú zastúpené aj v tomto našom zastupiteľstve, nominovali do predstavenstiev ... 

alebo do predstavenstva členov, ktorí proste dneska bojujú vlastne proti ľuďom tuto 

v Bratislave a  ktorí sa snažia domôcť nejakých úrokov, ktoré podľa mňa 

neprináležia tej istine, ktorú tam dlžíme, ako mestská časť, voči mestskému podniku. 

Preto som si dovolil predniesť návrh zmeny uznesenia. Ja to vnímam momentálne 

ako taký výkrik do tmy, keďže... všetci teraz ma predsviedčate o tom, že tá dohoda je 

finálna a pokiaľ túto nepodpíšeme, tak už BVS-ka nebude s nami chcieť rokovať 

ďalej. Ale ja predsa len – ako - z mojej pozície sa pokúsim navrhnúť takúto zmenu. 

Ak dovolíte to prečítam. Navrhujem zmenu predloženej dohody o urovnaní so 

spoločnosťou BVS, a. s. pričom akceptuje splátkový kalendár na obdobie štyroch 

rokov, pričom súhlasí s návrhom splátok istiny - podľa predloženého návrhu v 

navrhnutých splátkach a zároveň súhlasí s úhradou trov za skončené súdne konanie. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov zároveň vyslovuje 

nesúhlas s úhradou plnej výšky sankčných úrokov vo výške 706.095 Eur, pričom 

verejne žiada zástupcov mestskej časti pokračovať v rokovaní so zástupcami 

spoločnosti BVS. Tento návrh potom aj predložím  návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nikto ďalší sa ... Faktická ešte. Dobre. Tak 

pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Faktickou som chcel zareagovať na návrh kolegu, či by si neosvojil taký návrh - 

nielen predstaviteľov spoločnosti, ale aj akcionára ... akcionára BVS - to je vlastne 

primátor. Aby tam bol ... možno ...aj ten komunálny rozmer zohľadnený; to o čom 

som rozprával. Inač tento návrh sa mi veľmi páči. Ďakujem. 

 

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

Nech sa páči. 

 

p. Štasselová: Mne sa zdá ten návrh tiež prijateľný, možno pre nás všetkých v tomto štádiu. 

Ale otázka je, či to my môžeme odsúhlasiť? Či nám druhá strana teda na to pristúpi? 

Ale ja by som tam možné ešte doplnila, ak by sa dalo, že by na tých rokovaniach boli 

práve aj nejakí členovia dozornej rady. Inak sa my k tomu nedostanem, ako mestskí 

poslanci. Darmo nás budete vyzývať, jednoducho nemáme šancu sa dostať do vnútra. 

Iba cez dozornú radu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Riadny príspevok pán zástupca Gajdoš, máš 

slovo. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ja sa vám ospravedlňujem, tretíkrát rozprávam k tejto 

veci, ale - s plnou vážnosťou si treba uvedomiť o čom idete hlasovať. Ak BVS-ka 

nepristúpi, má šancu nás dať na exekúciu. Exekučné poplatky sú ďaleko vyššie, ako 

poplatky, ktoré vyplývajú z toho, čo máme zaplatiť - ako tie úroky. To budú ťažkej 

násobky. No, pán doktor Buocik sa tvári, že nie. Mňa na toto bol upozorniť náš pán 

právnik, že  - pozor exekučné poplatky sú v istých percentách. Takže – áno, jednu 

dohodu sme odmietli, doplatili sme na ňu 700.000. Nepríjmeme túto - ale s plnou 

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

 

p. Alscher: Ja som si vedomý určitých rizík, ktoré vyplývajú z tohto konania. No na druhej 

strane sa neviem stotožniť s tým, aby mestská časť, a teda Ružinovčania, zaplatili 

700.000 BVS-ke, ktorá, aj tak všetci dobre vieme, bude čoskoro sprivatizovaná a 

bude v súkromných rukách. Tzn., že naozaj sa pokúsim tento krok urobiť preto, aby 

sme zachránili aspoň tú časť tých úrokov, alebo teda tých penále, ktoré nám 

spoločnosť vyrúbila. Súhlasím s tým, že rozhodnutím súdu sme povinní zaplatiť 

určite istinu, zaplatiť trovy súdneho konania. V tom mojom návrhu aj predkladám. 

Tak isto by som chcel doplniť, že sa stotožňujem s návrhom poslanca Drozda aj pani 

poslankyne Štasselovej, čo som doplnil do svojho návrhu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pani poslankyňa Šimončičová skôr 

prihlásená...Hneď ti dám slovo. Katka, nech sa páči, ty máš mikrofón. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No ja vám... súhlasím s pánom Alscherom a stými 

ďalšími, ktorí tiež ho podporili v tomto návrhu, ale ja naozaj mám naozaj tiež 

problém s tým, že ak my budeme hlasovať o dohode celej - a tzn. uznáme všetky 

nároky, ktoré sú tu vymenované, tak môže sa zmeniť čokoľvek - aj na úrade 

Ružinova, aj v BVS-ke, povedzme, aj keby tam bolo aj v náš prospech, ale už je tá 

dohodla, kde uznávame všetky ich požiadavky schválená a podpísaná. A toto mi tam 

vadí. Vôbec by som nemala problém s tým, keby ste nám predložili, že - zaplatíme 

teraz to, čo máme zaplatiť, ale neuznávame všetky ďalšie poplatky. Nechce sa mi... 

uznať ten dlh vo výške vyše 3.000.000, spolu s tými 700. ... 000 Eur. Toto mi tam 

vadí. Nemám nič proti tomu, aby sme zatiaľ zaplatili to, čo naozaj súd teraz vyriekol, 

lebo ... lebo to treba veľmi rýchlo. Ale to, že musím ja týmto súhlasom uznať všetko, 

že má BVS-ka pravdu komplet, celé jej pohľadávky voči mestskej časti mi veľmim 

veľmi vadia. A ešte som chcela povedať, že najme - naozaj by som bola rada, keby 

boli členovia dozornej rady prítomní pri každom jednom jednaní s BVS-kou; ak by 

ešte bola taká možnosť, čo dúfam, že bude. Lebo sme počuli, že v aj BVS-ke sú také 

nejaké čudné stavy, že jeden riaditeľ hovorí - BVS je vo veľkom mínuse, druhý 

riaditeľ zároveň povie BVS-ka je vo veľkom pluse. A teraz neviem, s ktorými 

riaditeľom ste rokovali? Lebo keď sa tým, ktorý ...  hovorí, že je vo veľkom mínuse, 

tak je jasné, že nám tuto narafal všetky tie úroky a poplatky. Ale možno keby ste 

rokovali s tým druhým, tak možno by odpustil. No - je to ... je to ...je to smiešne. Ale 

také máme informácie. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Máme tu zase faktické na faktické. Ja to slovo 

udelím, vzhľadom na vážnosť tejto témy, ale potom, do budúcna, skúsme nejak... ísť 

podľa toho rokovacieho poriadku. Pán zástupca Gajdoš, dávam ti slovo. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Ja len znova upozorňujem na jedno. Že my 

už máme x peňazí, spolu s úrokmi odobrené - v úvodzovkách - súdom. Proti tomu sa 

,ako, nepohneme. Všetky nie, ale postupne.... Kto to zaručí, pani Šimončičová, že 

ostatné súdy vyhráme, keď sme nevyhrali? Veď - dostali sme jeden...jedno 

rozhodnutie; a to druhé bolo okopírované. Rozumiete? Od slova doslova. Ten súd sa 

už dnes... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A ešte faktická pán poslanec Alscher. Nech sa 

ti páči. 
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p. Alscher: Marián, ja chápem tvoju obavu. A tak isto tú obavu mám aj ja, že pokiaľ 

zástupcovia Bratislavskej vodárenskej nebudú mať chuť pristúpiť na iný typ dohody, 

tak nám hrozí určité riziko - možno exekučného titulu. Na druhej strane si myslím, 

že to by bolo s ich strany ...politicky nešťastné rozhodnutie, lebo takisto sú 

nominantami a tak isto je to proste spoločnosť, ktorá je mestská. A môže z tohto 

celého vzniknúť len jeden veľký humbuk, ktorý podľa mňa v konečnom dôsledku 

nikomu nepomôže. Ja si myslím, že znak toho, že uznávame dlh a že sme ochotní ho 

zaplatiť, je v tomto návrhu zmeny uznesenia... jasne deklarovaný. Tzn., že ich obava 

z toho, že zase len niečo oddialime a nič nedostanú nie je opodstatnená. Jediné, čo 

my budeme namietať, je tá výška tých penále. A tie ja považujem za svoju 

principiálnu občiansku zodpovednosť sa o ne ešte pobiť a nepreplatiť ich len tak. 

 

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

Končím diskusiu. Podľa času na monitore máme 15:36 - vyhlasujem prestávku do 

...16. hodiny. Menej? 15: 45. S konečnou platnosťou odklepnuté. Deväť minút. 

Bingo. Ale ani deväťdesiat by nepomohlo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Už som v éteri? ...  Dobre, prosím, zaujmime svoje 

miesta. ... Dobre, skončili sme prestávku. Diskusiu sme ukončili ešte pred 

prestávkou, takže v tejto chvíli odovzdám slovo pani predsedníčke návrhovej 

komisie. Poprosím o návrh uznesenia k tomuto bodu... alebo návrhy uznesení - lebo 

mali sme tam niečo. To sa dozvieme. ... Poprosím na miesta. 

 

p. Tomášková: Takže k danému bodu rokovania bol predložený jeden návrh na zmenu 

uznesenia, ktorý predložil pán kolega Alscher a je v tomto znení: - Navrhuje zmenu 

predloženej dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a. s., pričom akceptuje splátkový kalendár na obdobie štyroch rokov, 

súhlasí s návrhom splátok istiny - podľa predloženého návrhu v navrhnutých 

splátkach a zároveň súhlasí s úhradou trov za skončené súdne konania. Miestne  

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov zároveň vyslovuje nesúhlasu s 

úhradou plnej výšky sankčných úrokov vo výške 706.095,25 Eur, pričom vecne 

žiada .... verejne... zástupcov mestskej časti pokračovať v rokovaní so zástupcami 

spoločnosti BVS, a. s. a so zástupcami akciových spoločností ... akcionára 

spoločnosti za prítomnosti členov dozorného orgánu spoločnosti. Nech sa páči, pán 

predsedajúci, dajte hlasovať o tomto návrhu znenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Dobre ďakujem. Ešte sa opýtam, či sú nejaké 

pripomienky k návrhu uznesenia. Nie je tomu, tak, takže sa ... K návrhu uznesenia, 

Katka? Nech sa páči. 

 

p. Šimončičová: Čiže mám tomu rozumieť tak, že tá dohoda o urovnaní bude s tými 

zmenami, čo prečítala Danka Šurinová, plus tou zmenou, čo navrhuje pán Alscher? 

Čiže dohoda o urovnaní bude celá, mínus tie ... lebo uznávame všetky platby, ale len 

sa mení ...pôvodne 742.000 vypadne, a zmenené na 706? Tak je to, hej? A všetko 

ostatné uznávame. Tak, dobre.  Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pripravíme sa na hlasovanie. Prosím hlasujme. 

Nešlo  hlasovacie zariadenie? Dobre, žiadne výhrady k hlasovaciemu zariadeniu... 

nech nemáme pochybnosti.  Fungovalo. OK. 
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Hlasovanie:  Za 9, proti 5, 4 sa zdržali, 4 nehlasovali. Návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu. 

Nebol teda prijatý. 

 hlasovanie č. 6. 

           za: 9, proti: 5, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 4 

- návrh nebol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : A ešte tam máme ten pôvodný z materiálu návrh 

uznesenia. 

 

p. Tomášková: Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Takže pôvodný návrh 

uznesenia, ktorý znie, že : -Miestne zastupiteľstvo prerokovaním materiálu po a) 

schvaľuje dohodu o urovnaní zo spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a. s. A po b) žiada Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu mestskej časti, uzatvoriť 

dohodu o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. 

Termín: bezodkladne. Ďakujem. 

 

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

návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravíme sa na hlasovanie. Nech sa páči, 

hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 13, 1 proti,6 sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh uznesenia bol... k bodu číslo 2 

schválený. Vrátim vedenie schôdze pánovi starostovi. 

 hlasovanie č. 7. 

           za: 13, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 462/XXVII/2017 

 

 

Bod č. 3 

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Tak ako som avizoval, keď sme mali pred 

chvíľou prestávku, poprosím vás tiež prestávku, aby mohla pani inžinierka 

Lehotayová pripraviť-  podľa tohto schváleného uznesenia návrh na zmenu... prvú 

zmenu rozpočtu tiež týkajúcu sa BVS-ky. Takže vyhlasujem prestávku.... -Koľko 

minút potrebujete? - 10 minút. Čiže - 15:15 pokračujeme.... 16:15 - pardon.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni poslanci, poprosím vás, usaďme sa a pokračujeme 

bodom číslo 3. Poprosím pani inžinierku Lehotayovú, aby uviedla materiál - Návrh 

na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017. 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: Na základe schválenia Dohody o urovnaní so spoločnosťou 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, vám navrhujeme prvú zmenu rozpočtu mestskej 

časti, kde uznesenie máte predložené. Ide o zaplatenie istiny vo výške 800.000 Euro, 

ktorú je potrebné uhradiť do jedného mesiaca od účinnosti zmluvy. Toto zapojenie z 

rezervného fondu bude zrealizované na základe úpravu harmonogramu čerpania vo 

finančných operáciách schváleného rozpočtu mestskej časti. Z toho preto vidíte, že 

samotná výška, ako príjmy, tak výdavky ostávajú nemenné. 

 



24 

 

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

Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Môžete nám povedať, pani Lehotayová, komu zoberme z 

tých kapitálových výdavkov? Tam je tých mínus 800.000. Kto ich nedostane? 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: No, takto, aby som to teda vám... povedala vysvetlila, takto. Vy 

keď ste schvaľovali rozpočet, tak ste schválili kapitálové výdavky na na rôzne 

aktivity, ktoré teda mali ste v prílohovej časti, kde bolo zapojenie rezervného fondu. 

V tomto momente my máme v rezervnom fonde 1,6 milióna, ktoré boli ... ktoré - to 

je zostatok predchádzajúceho obdobia. O mesiac schvaľujeme  - teda vy budete 

schvaľovať  -záverečný účet, prebytok hospodárenia z roku 2016, kde je prebytok 

hospodárenia 4,3 milióna. Čiže budete mať disponibilný zostatok - bude vlastne v 

rezervnom fonde 6.000.000 ...  6 miliónov – niečo. Takže vlastne ... tento ... Ja 

nemôžem v tomto momente, keďže my musíme použitých 800.000, keď musíme 

zaplatiť do jedného mesiaca - a ja iný príjem momentálne nemáme, a je to naozaj 

situácia  - súdne spory boli čerpané z rezervného fondu, tak vlastne je to len časový 

nesúlad. Nebude to tak že zoberieme niekomu kapitálový výdavok; je to len časový 

nesúlad v tom harmonograme , Keď vy budete v júni schvaľovať druhú zmenu 

rozpočtu, tak vlastne tam bude všetko napojené už aj s tým prebytkom a bude sa nám 

ľahšie manévrovať, lebo z tých... ja tých 800.000 – vlastne - momentálne veď  máme 

uzavretý 4. mesiac, ešte tie príjmy také nemáme, aby sme si to mohli dovoliť. A 

máme to - aby to bolo tak schválené v rozpočte. 

 

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

 

p. Drozd: Iba faktickou sa spýtam. Nie je potom jednoduchšie schváliť záverečný účet a 

spraviť prvú a druhú zmenu jednou zmenou? Nebude to jednoduchšie? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani inžinierka. 

 

p. Lehotayová, MÚ MČ: V tej dohode o urovnaní s Bratislavskou vodárenskou 

spoločnosťou bola ...bola taká podmienka, že vlastne oni žiadajú, aby sme tých 

800.000, tú istinu, zaplatili do jedného mesiaca. A potom vlastne tie úroky, tých 

365.000 do 31.10.  roku 2017. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Ešte ja by som si dovolil k 

tejto 1. zmene rozpočtu. Tá prestávka bola vynútená preto, lebo vlastne pani 

inžinierka  Lehotayová pripravila návrh na prvú zmenu rozpočtu variantne, kde - 

keďže sme schválili a teda  - za to vám opakovane ďakujem, v bode číslo 2 návrh 

dohody, schválili sme predchádzajúci bod a z toho sa aj s rokovaním so zástupcami 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti odvíja to, že to nie sú len zaplatenie istiny, ale 

aj prehratý súdny spor. A vlastne telefonicky som požiadal, po ostatnom rokovaní 

zastupiteľstva, kedy nebola schválená dohoda, aby tento rozsudok nebol 

vykonateľný. Čiže ten rozsudok sa stane vykonateľným možnože hneď zajtra-  a 

budeme musieť zaplatiť prehrané 2 súdne spory vo výške okolo 500.000 Eur . Nikto 

sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby 

predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 3. 
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p. Tomášková: Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, tak, ako nám bolo predložené na stoly 

miestny úradom návrh uznesenia znie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov schvaľuje zapojenie financií na zaplatenie , v zmysle schválenej 

dohody o urovnaní, so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. a jeho 

dopad na rozpočet mestskej časti zapracované v 1. zmene rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov na rok 2017.  A - nebudem čítať jednotlivé položky,  máte pred 

sebou návrh v kolónkach. Výsledkom je, že vlastne je tam - vyskakuje rozdiel 

800.000 Euro - z kapitálových výdavkov. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, 3 boli proti, 4 sa zdržali. Konštatujem, že uznesenie 

k bodu číslo 3 sme schválili. Veľmi pekne vám ďakujem. 

 hlasovanie č. 8. 

           za: 11, proti: 3, zdržalo sa: 4, nehlasovalo: 3 

- uzn. č. 463/XXVII/2017 

 

 

Bod č. 4 

Stanovisko k VZN hl. mesta SR o starostlivosti o verejnú zeleň o ochranu drevín ktoré 

sú súčasťou verejnej ze1ene na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: A pokračujeme bodom číslo 4.  - Stanovisko k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o starostlivosť1 o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej ze1ene 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V krátkosti uvediem ja, 

potom poprosím pani doktorku Richterovú, aby ma doplnila v uvedení materiálu a 

otvoríme diskusiu k tomuto bodu.  Tak, ako som avizoval, tento bod bol doplnený do 

... na rokovanie zastupiteľstva z dôvodu, že prišla žiadosť od pána primátora, ktorá 

bola datovaná ...  niekedy minulý týždeň a tým, že keby sme nereagovali na túto 

žiadosť o stanovisko k navrhovanému VZN-ku, tak by sa naše ...  naša ...  naše 

nereagovanie bralo ako súhlas s navrhovaným VZN... s navrhovaným VZN-kom. 

Keďže ešte sú nejaké nejasnosti - údajne pán primátor požiada - alebo predĺžil lehotu 

na pripomienkovanie VZN-ka o ďalšie týždne, nechcem teda hovoriť dopredu, ale 

takto neoficiálne mám informáciu od našich mestských poslancov - aj napriek 

tomuto nemáme túto žiadosť ešte písomne, prerokovávame toto stanovisko k 

všeobecne záväznému nariadeniu. Už sú nejaké pripomienky;  my sme vám 

operatívne poslali toto všeobecne navrhované všeobecne záväzné nariadenie, 

pripravili sme aj naše pripomienky k tomuto VZN-ku. Poprosím pani doktorku 

Richterovú, aby ma doplnila na úvod tohto materiálu. 

 

p. Richterová,  MÚ MČ: Dobrý deň. Tak, ako uviedol pán starosta, že naozaj bola časová 

tieseň a naozaj to prišlo minulý piatok, tak sme sa snažili, čo v najkratšom čase 

urobiť dôkladné preštudovanie tohto materiálu - spoločne s kolegyňami z referátu 

životného prostredia a verejnoprospešných služieb. Čo sa týkalo - tie hlavné zmeny, 

ktoré sa týkajú tohto VZN-ka, ktoré bolo z roku 93 už zmenami legislatívnymi - a 

tak isto tam boli 2 protesty prokurátora, že ide to VZN-ko o verejnej zeleni nad 

rámec zákona, hlavne pri ukladaní - odstraňovaní duplicity a postihovaní ukladaní 
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pokút za priestupky , čo sa týka zákona 282 o niektorých podmienkach držania psov 

a tak isto zákona o cestnej zeleni... komunikáciách zákona o miestnych 

komunikáciách. Čiže týmto spôsobom magistrát upravil nový návrh... predstavil 

nový návrh VZN-ka o verejnej zeleni a ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene. V tomto druhom paragrafe ... pardon § 2 hlavne zaviedol nové a presnejšie 

základné pojmy alebo definície, ktoré sa týkajú verejnej zelene. My sme týmto 

spôsobom navrhli úpravu niektorých tých základných pojmov, tak ako to je uvedené 

v § 2 ods. 3 písm. a) kde sme vypustili vetu, že  - verejnú zeleň sa podľa tohto 

nariadenia nerozumie cestná zeleň. A v ostatných týchto pripomienkach, ktoré sú 

uvedené, je hlavne taká dôležitá - kde v § 4 ods. 1 navrhujeme doplniť na konci textu 

– „hlavné mesto poskytuje mestskej časti aktualizovanú evidenciu plôch verejnej 

zelene raz ročne.“ Oni si dali do svojej do svojho § 4 ods. 1 len znenie tohto odseku, 

že - hlavné mesto eviduje a aktualizuje verejnú zeleň,  a náhradné plochy pre 

výsadbu verejnej zelene. Samozrejme, neuviedol si podmienku, že musí nám to 

poskytovať, v akom časovom horizonte. Ale  v ods. 2. zase si hlavné mesto dalo 

podmienku pre mestské časti, že máme tak isto viesť a aktualizovať plochy verejnej 

zelene a raz ročne máme poskytovať aktualizáciu k dátumu 15. februáru. Čiže my 

sme tento text upravili tak, ako to je uvedené v pripomienkach. Ostatné pripomienky, 

myslím, že sme ešte na našom... našej komisii prerokovali a myslím, že aj pani 

poslankyňa navrhovala, aby ešte ... dávala návrhy ona; takže ja teraz dávam priestor 

vám  -ako - na diskusiu, aby ste ešte uviedli ak máte pripomienky a návrhy. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Ováram diskusiu. Hlási sa pán 

poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Mňa by v prvom rade zaujímalo, že prečo tento materiál nebol 

predložený aj iným komisiám? Konkrétne mandátovej komisii, ktoré sa zaoberá 

práve aj VZN-kami? Pretože ja viem, že síce to bolo dodané na poslednú chvíľku, 

ale územno- plánovacia komisia stihla zasadnúť 15-teho; tak si myslím, že by nemal 

byť problémom aby sme zasadli aj my, aby sme dali pripomienky k tomuto VZN-ku. 

Ale nedostali sme žiadnu informáciu, že by sme mohli k tomu materiálu zosadnúť. 

To ináč, mimochodom, platí vlastne k všetkým materiálom, čo sú na toto 

zastupiteľstvo - vlastne žiadna komisia k nim nezasadla, ani k zmene rozpočtu, ani k 

ničomu inému. Čo je teda nie celkom v poriadku v súlade s rokovacím poriadkom, 

najmä - kým sme od 25. 4. vedeli, že budeme mať teraz zastupiteľstvo. Teraz 

hovorím o tých ostatných, nie o tomto VZN-ku, samozrejme, pani Richterová. Čo sa 

týka, teda, konkrétnych vecí, bolo tam zle naformulované v návrhu uznesenia, že 

máme zaslať stanovisko miestneho zastupiteľstva s pripomienkami komisie 

územného plánu a referátu životného prostredia, pričom pripomienky komisie boli, 

keď si pozriete, ten na konci - ten materiál - zo zápisnice, bolo  ...boli, že komisia 

súhlasí s materiálom a odporúča ho predložiť zastupiteľstvu. No tak – ak 

pripomienkou bude toto, tak takúto... pripomienka taká pripomienka magistrát asi 

naozaj nezaujíma. Čo sa týka referátu životného prostredia, to tam je uvedené, tie 

pripomienky - ja priznám, že skúsil som ich spracovať trošku do zrozumiteľnejšej 

alebo jednoduchšej podoby, individuálne - pri tých jednotlivých položkách. Ale 

najdôležitejšia zmena je asi, čo sa týka paragrafu 2 odsek 3 písm. a) a to je verejná 

zeleň. Pretože tam to nie je správne celkom naformulované, lebo verejnou zeleňou je 

zeleň na pozemkoch vo vlastníctve alebo v oprávnenom užívaní hlavného mesta. 

Tam napr. nie sú zahrnuté pozemky verejnej zelene napr. štátu resp. štátnych 

organizácií nie je ani ani samosprávneho kraja. A čo je pre nás obzvlášť dôležité - 
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napr. Ostredky  - ani zeleň, ktorá je na súkromných pozemkoch, to tam nie je 

zahrnuté. Preto som navrhol, aby sa za slovo mesta - doplnili slová – „mestskej časti, 

samosprávneho kraja alebo štátu“ a zároveň sa vypustili slová „na pozemkoch“  - 

tzn. verejnou zeleňou je zeleň vo vlastníctvo vo vlastníctve alebo oprávnenom 

užívaní hlavného mesta, mestskej časti, štátu alebo samosprávneho kraja je to z toho 

dôvodu, že zeleň je ako keby braná ako samostatná stavba ležiaca na tom pozemku - 

môže tzn. že tá je riešená pomocou protokolov zverovacích v mestskej časti. Takže 

takýmto spôsobom vlastne sa bude... dodefinovaná vlastne všetka verejná zeleň, 

ktorá je naozaj verejnou zeleňou. Ďalšia položka je - pardón ak môžem, predloženie 

toho návrhu. V § 2 ods. 3 písm. a) vypustiť poslednú vetu tak, ako to navrhoval 

referát životného prostredia, akurát v inej podobe. V § 2 ods. 3 písm. b) za slová – 

„vyhradenou zeleňou“ vložiť slová „cestná zeleň“ vrátane odkazu pod čiarou na § 14 

zákona 135/1961. Opäť je to v podstate to, čo navrhoval referát životného prostredia, 

len v inej podobe. Lebo dali to len ako do poznámky, že teda, cestná zeleň je vlastne 

vyhradenou zeleňou. Tak ja som to konkretizoval do tohto odseku. Tak isto v § 2  

ods. 3 písm. j) vypustiť poslednú vetu - to je opäť len pretransformovaný návrh 

referátu. Ďalej v § 4 ods. 1 na konci doplniť vetu „hlavné mesto poskytuje mestskej 

časti aktualizovanú evidenciu plôch verejnej zelene na území mestskej časti raz 

ročne“. To je opäť pretransformované to, čo tam uviedli ...uviedol referát životného 

prostredia. A ďalší bod  - v § 4 ods. 2 koniec poslednej vety zmeniť na „roka  - po 

doručení aktualizovaných údajov hlavným mestom.“ To je o tom, aby sme to ... že 

my máme povinnosť dať údaje magistrátu, ale najprv nám oni musia poskytnúť tie 

svoje, originálne. A ďalej v § 7 ods. 4 písm. g), koniec poslednej vety zmeniť na 

„vlastníka pozemku alebo správcu zelene na predmetnom pozemku.“ To je ... čo sa 

týka... čo sa týka presnejšie upraviť - ale zase to ide len z referátu životného 

prostredia. To tam všetko máte v tých v tých materiáloch, čo má každý predložené. 

A posledná zmena v § 8 ods. 2 za slovo „domoch“ vložiť slová „na základe 

požiadavky občanov“. A to je opäť uvedené aj tu v poznámke od referátu životného 

prostredia, že prečo. Pretože v prípade, že... že ide o nejaký havarijný stav a ideme  

vyrubovať strom pred nejakým panelákom, tak aby sme nepotrebovali súhlas 

dvojtretinovej väčšiny obyvateľov na to aby sme vyrúbali havarijný... havarijný stav 

stromu, takže z tohto dôvodu je to tam takto uvedené. Takže -za mňa- takto to 

navrhujem. Otázka znie, či v prvom rade, či... si to teraz pozriem, že vlastne kto je 

oficiálne predkladateľom  -či si to pani Richterová?... osvojí. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja. 

 

p. Sloboda: Pardon. Takže si to predkladateľ osvojí. Keď nie, tak v tom prípade navrhujem 

zmenu vlastne tej... toho bodu B) uznesenia na tento text, ktorý som teraz hovoril. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dohodnem sa so spracovateľkou, ak s tým súhlasí, tak si to 

osvojím. Nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. No, mali sme tento týždeň mestskú komisiu 

územného plánu a životného prostredia, kde sme rozoberali túto tému; lebo ono to do 

tej mestskej komisie pôjde až potom, keď mestské časti dajú pripomienky. Ale už 

sme vopred avizovali, že je veľmi krátky čas na to, aby mestské časti stihli dať 

pripomienky, pretože k VZN-ku by mali prejsť zastupiteľstvami príslušnými 

mestskými časťami. A nie všetky budú mať do toho, povedzme štvrtého, piateho 
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júna zastupiteľstva. Mesto pristúpilo na to, že sa tie pripomienky, ten termín, posunie 

až do konca júna. Takže aj Ružinov ešte by prípadne mal možnosť toho 28. júna, či 

kedy máme naplánované riadne zastupiteľstvo, prebrať tie pripomienky. Potom je 

postup dohodnutý zatiaľ taký, že... že mesto spracuje pripomienky. Potom ale je 

letné obdobie, takže tam sa veľa diať nebude. Ale potom v septembri by zvolala 

všetky mestské časti a ďalších účastníkov hry a potom by sa jej zámer spoločne sa 

dohodnúť na dobrom VZN-ku - lebo je to spoločná verejná zeleň a nie je to zeleň iba 

hlavného mesta, lebo tam samozrejme vypúšťajú mestské časti, zabúdajú na to; napr. 

zabudli aj na takých iných správcov, ako je - ja neviem – Mariannum  alebo ďalší 

správcovia zelene, ktorí - akoby oddelenie životného prostredia s nimi proste 

nekomunikovali. Čiže proces je taký, že to bude v mestskej časti a potom sa pripraví 

spoločné VZN-ko, ktoré by malo ísť do zastupiteľstva mestského. Potom  od 

vyvesenia... tak až na októbrové mestské zastupiteľstvo. Čiže ešte máme stále 

možnosť tam niečo do ...doupravovať. A ja sa priznám, že nemohla som dobre 

sledovať, čo predložil pán Sloboda. Ja by som si len prosila, aby sa tam nikde 

nepoužívala -cestná zeleň- lebo ak sa začneme baviť o cestnej zeleni, tak -ona je síce 

definovaná v cestnom zákone, lenže potom máme ochranné pásmo všelijakých 

plynov, vôd a neviem ... teplárne majú ... Každý má svoj zákon; potom by sa museli 

vymenovať všetky ostatné zákony, lebo cestovná zeleň v zákone  o ochrane prírody a 

krajiny neexistuje. Ono sa len spomína - ani nespomína  -len je odkaz na cestný 

zákon len pri tom jednom odseku § 47 ods. 4 písm. d) že súhlas na výrub netreba ak 

sa jedná o osobitné predpisy. A to sú tam vymenované tie zákony. Takže ona cestná 

zeleň  -všetko ostatné sa vzťahuje na všetku zeleň, ktorá je aj napríklad popri 

komunikáciách. Hej? Čiže zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.. vlastne... / 

požiadam o predĺženie / ...vlastník, správca nájomca je povinný sa o dreviny starať. 

To je jedno ako sa to... Proste je to drevina. Hej? A potom definovanie tej verejnej 

zelene bude - by som tam ešte navrhovala doplniť aj verejne prístupná. Ale neviem 

ani čo ten pán Sloboda teda navrhol všetko, ale súhlasím s tým, že má byť aj vo 

vlastníctve samosprávneho kraja, vo vlastníctve štátu; všetko to je z verejných  

financií. Takže má byť má byť do toho zahrnutá. Len nemáme to v zákone, takže 

zase bude mať prokurátor nejakú robotu a bude nejaký zlomyseľník chcieť - 

a napadnúť, že nie je definovaná v zákone. Lebo ani verejný záujem nemáme 

definovaný, verejnú zeleň tiež nemáme definovanú. Tu sú také chyby tohto nášho 

systému. Teraz ja len chcem doplniť ešte 1 bod do § 7, lebo to bolo v terajšom VZN-

ku, ktoré  ešte stále platí. Tam máme toto ustanovenie, ktoré teraz navrhujem naspäť 

vrátiť a - možno nejakým nedopatrením nebolo zahrnuté do nového návrhu, pretože 

toto prokurátor ani nenapadol. Tak - a to je to, ktoré ja som tu už neraz spomínala, 

čiže do § 7 doplniť ods. 5 - to je ochrana verejnej zelene. Odsek 5 by znel: „ak pri 

investičnej výstavbe dochádza k likvidácii verejnej zelene, je investor povinný v 

lokalite určenej miestny, úradom príslušnej mestskej časti zriadiť novú zeleň, 

minimálne v rozsahu zodpovedajúcom ploche zrušenej zelene, do odovzdania novej 

zelene správcovi. Zodpovedá: investor za jej údržbu. Vypadli nám tie ...tie nové 

zelené plochy, lebo dosť často sa stáva, že pri investičnej výstavbe potrebujú 

investori - ja neviem - odbočovací pruh cez ...práve cez trávnik, alebo nejaké 

parkovisko - cez trávnik. Čiže vybetónujú. Tým pádom sa nám plochy zelene, ktoré 

zadržiavajú dažďovú vodu, ktorá proste nie je odkanalizovaná, ale zostane v území, 

tak sa nám potom zmenšujú tie plochy. A tým pádom sa nám, samozrejme, jednak aj 

je to v rozpore s adaptačnou stratégiou, ktorú schválilo mesto a to je, okrem iného, 

nezmenšovať plochy zelene, zadržovať dažďovú vodu v území; tak toto by bolo v 

rozpore s tým. A keby mestská časť to nechala len tak, alebo mesto by nechalo – že - 
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šak zmenšujte, investori - tak potom by to za vlastné peniaze musela vytvoriť. Tak, 

akože, neviem prečo by sme mali toto znášať my? A má to znášať ten, ktorý ju 

likviduje. Takže toto si prosím doplniť. A dúfam že si ju túto moju pripomienku 

alebo tento návrh, doplňujúci, pani Richterová autoremedúrou osvojí. A to je zatiaľ 

všetko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Bude to veľmi krátky 

príspevok. Vrátim sa na začiatok, čo vlastne pani kolegyňa Šimončičová spomínala o 

tom -možnom inom časovom horizonte. Môžem potvrdiť, že my do tejto chvíle, žiaľ, 

nemáme k dispozícii nič iné, iba list pána primátora, datovaný na 25. apríl. 

Nespochybňujem, že v ústnej rovine ten prísľub zaznel. Ale overoval som si to pred 

zastupiteľstvom ešte u pani Richterovej; aj teraz. Nedostali sme oficiálne – ťažko- 

samozrejme, nový list primátora. Ale ani len polooficiálne nejaký e-mail 

z magistrátu. A je aj otázne, vlastne, že či potom vyššie riadiace schvaľovacie zložky 

by tento prísľub odobrili - na čele s primátorom. Takže jediné, čo v tejto chvíli máme 

naozaj, len list primátora s tým... s tým datovaním a s takými - jakými vyplývajúcimi 

termínami, ako bolo uvedené vlastne v úvodnom slove k materiálu. Preto dnes ho 

máme aj na stole. Iba toľko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán zástupca Gajdoš. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Veď ja som ani, pán vicestarosta, nenamietala aby 

sme to dnes prerokovali. Pretože kým nemáme, naozaj, ten potvrdený posunutý 

termín - preto to treba dneska o tom rokovať. Ale keby náhodou prišiel, tak máme 

prípadne ešte takú možnosť. Len toľko, ďakujem. 

 

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

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja som sa trošku oboznámil s týmto 

materiálom. A pokiaľ viem, tak existuje aj pripomienka z našej strany, kde cestnú 

zeleň chceme zahrnúť do verejnej zelene. Ja by som chcel poukázať na možné 

problémy, ktoré z tohto vzniknú. Cestnú zeleň, za istých okolností, potrebuje orgán 

cestnej správy vyťať, lebo bráni vo výhľade atď.; a ak to dáme do verejnej zelene, 

tak potom rozpútame vášne, že ochranári sa nám budú priväzovať ku stromom. A ja 

chápem dobrý úmysel, ale problém môže nastať aj v tom, že ak som ja cestár a som 

za to zodpovedný a mám do budúcnosti čakať, že toto sa mi bude diať, tak ja 

jednoducho tú zeleň nebudem sadiť. A zas ja si myslím, že zeleň pri cestách je 

dobrá. To znamená, ja by som veľmi opatrne narábal s týmito vecami. Lebo... lebo 

výsledok môže byť presne opačný, ako chceme. My chceme zeleň! Len aby sme 

nenútili tých, ktorí sa o ňu starajú potom za to trpieť. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Viete, pán vicestarosta, stromoradia - lebo to sú 

stromoradia popri komunikáciách a to je minimálne polovica verejnej zelene, ak nie 

viacej. Čiže to by mala byť najverejnejšia verejná zeleň. Stromoradia rastú na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta, vynakladajú sa na to verejné financie a slúžia 

verejnosti. Tak mi povedzte, ako toto nemôže byť verejná zeleň?! To... výruby - rieši 
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zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý hovorí, že cestný správny orgán – a nie 

orgán ochrany prírody - na to vydáva súhlas. A správcom je oddelenie správy 

komunikácií. To je v poriadku. Ale je to verejná zeleň! Ono že sa to pri... pri... Tak 

isto máme napríklad financie v rozpočte mesta dané –ako- na zeleň. Ono tam potom 

je to rozpoložkované, že - na takú, že na hentakú, na tamtú. Ale je to na verejnú 

zeleň. Ona je verejná zeleň. Môžem? Dokončím. Jedine mesto Bratislava má tento 

výraz - cestná zeleň. Žiadne iné mesto, všetci majú -aj v územnom pláne, ale aj my 

to máme tie stromoradia ako verejnú zeleň. Takže tá cestná zeleň - skôr ju chceme 

zrušiť v meste, požívať tento výraz, ako nedať ju do verejnej zelene, lebo ona je 

verejnou zeleňou. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím spracovateľku, čo si osvojíme a čo nie. Lebo ja som 

predkladateľ..., takže keď mi pani doktorka. 

 

p. Richterová,  MÚ MČ: ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobré, takže predkladateľ, pán poslanec Sloboda, okrem dvojky 

všetko. A dvojka znie v § 2 ods. 3 písm. a) vypustiť poslednú vetu. - Pani doktorka 

to vysvetlí. A čo navrhovala pani poslankyňa Šimončičová, to si môžeme osvojiť 

autoremedúrou? 

 

p. Richterová,  MÚ MČ: Dá sa. Áno...je to možné... 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Dobre. Čiže osvojujeme si všetko okrem tohto bodu 2.. nie 

dvojky? - prepáčte ...aha dobre. Čiže opravujem to je bod 3 v § 2 ods. 3 písm. b) za 

slová „vyhradenou zeleňou“ vložiť slová „cestná zeleň“ vrátane odkazu pod čiarou 

na § 14 zákon 135/1961 Zb. Takže to si osvojujeme a poprosím predkladateľa, či o 

tomto budeme hlasovať osobitne? Asi áno. Takže poprosím, budeme osobitne o tej... 

o tom bode číslo 3 hlasovať? Nie. Dobre. Takže poprosím predsedníčku návrhovej 

komisie, aby dala hlasovať o uznesení k bodu číslo 4 s tými zmenami, ktoré si 

osvojil spracovateľ a potom aj predkladateľ. Ak vieme, o čom budeme hlasovať, 

nemusí to čítať ...pani predsedníčka? Musí?  

 

p. Tomášková: ...Ale ja tie zmeny nemám! 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani doktorka Richterová vyčiarkni prosím ťa tú trojku, aby ... 

 

p. Richterová, MÚ MČ: Ale tie pripomienky nebudú zmenou... nebudú zmenou uznesenia. 

To nebudú zmenou uznesenia. Oni budú zapracované. Oni budú zapracované do 

pripomienok mestskej časti. Uznesenie sa nemení. Nie... šak to není zmena 

uznesenia. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie. Už sme v štádiu návrhovej keď... keď predsedníčka návrhovej 

komisie povie, že budeme hlasovať, ja sa opýtam, či sú nejaké pripomienky k návrhu 

uznesenia, potom. Dobre. Nech sa páči, pani predsedníčka. 

 

p. Tomášková: Tak sa to pokúsime. Takže k tomuto bodu rokovania je navrhnuté 

uznesenie: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu - po a) berie na vedomie 

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
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republiky Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a ochranu drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

A po b) - odporúča Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi, zaslať stanovisko 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s pripomienkami 

komisie ... komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy a referátu 

životného prostredia a verejného ...verejného poriadku; neviem presne toho vášho – 

áno - primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ihneď po podpise 

uznesenia. Takže v tom... v tých pripomienkach referátu vášho referátu, sú 

zakomponované aj pripomienky, ktoré boli povedané tuná na zastupiteľstve v rámci 

diskusie. 

 

p. Richterová, MÚ MČ: Aj z komisie čo ešte pani poslankyňa ústne dávala tie pripomienky 

to čo hovoril. Nechcem doplňovať, že pán Sloboda hovoril, že tam neboli 

pripomienky. Tam totiž, keďže bola časová tieseň... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto už nie je diskusia. 

 

p. Tomášková: Dobre, čiže nech sa páči... pán... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže pýtam sa sú k návrhu uznesenia pripomienky? Pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ja by som pán starosta prosila, kedy sa ten termín tam upravil, že nie ihneď 

po podpise uznesenia - to sa tvorilo vtedy, keď bol ten krátky termín. Aj tak máme 

30 dní, keď to došlo 9-teho, tak niekedy začiatkom júna je – čiže - ja neviem dať tam 

neviem aký termín... Podľa... podľa termínu, ktorý požaduje mesto. A ja neviem... 

Tak to nejak tam formulujte a nie ihneď po podpise uznesenia. No minimálne máme 

do konca mája alebo do začiatku júna čas. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Termín... tam je okamžite? 

 

p. Šimončičová: Tam je ihneď po podpise. A to netreba. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Termín - dajme do lehoty stanovenej primátorom. 

 

p. Tomášková: Dobre. Takže opravujem termín... do lehoty stanovenej primátorom. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Vieme, o čom budeme hlasovať? Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne pani doktorka. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 20 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 4 sme schválili. 

 hlasovanie č. 9. 

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

- uzn. č. 464/XXVII/2017 
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Bod  

Vystúpenie obyvateľov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Máme krátko po 17-tej hodine. Nasleduje bod Vystúpenie 

obyvateľov. Prihlásený je pán Boris Čechvala. Nech sa páči 3 minúty. 

 

p. Čechvala, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, neviem, ako by som to 

formuloval - skúsim to nazvať - drobné posolstvo od občana. ... Trošku iné... Včera 

som mal tú možnosť zúčastniť sa verejného zhromaždenia a chcel by som sa 

poďakovať, že sa uskutočnilo. Chcel by som sa poďakovať autorovi myšlienky, 

chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí ju podporili, všetkým ktorí ju schválili, 

skrátka všetkým - aj ktorí jednoducho zobrali na vedomie. A som možno prehnaný 

optimista a tak to cítim  - a to je vlastne to posolstvo; naložte s ním už podľa svojho 

uváženia. Odhliadnuc od všetkého sa udiala správna vec. Pre mňa sa objavilo malé 

svetielko nádeje, že problémy by sa dali riešiť. Ako bežný človek - nechcem povedať 

obyčajný človek - lebo aj to je znehodnotené už politickou formuláciu, vítam takúto 

formu komunikácie. A jednoznačne to dala najavo väčšina prítomných. Vyslovili sa 

–pre- aj prítomní poslanci, aj pán starosta; čo ma veľmi potešilo. Preto vyzývam a 

prosím všetkých zástupcov, volených zástupcov členov, aby sa pokúsili ustúpiť, 

pokiaľ je to možné, z cesty konfrontácie... a za pomoci vecných argumentov a 

rešpektujúc názor druhého, hľadali vecné riešenia vo verejnom záujme. Myslím, že 

včera tá atmosféra bola veľmi vhodná. Ako - padla námietka, že takáto forma nemá 

opodstatnenie v pravidlách, v súčasných pravidlách - že občania majú byť aktívni,  

môžu sa zúčastňovať týchto zasadnutí, všetky informácie sú dostupné na internete, 

na miestnom úrade. Ale tak to nefunguje. K tým informáciám sa nedostanete, ku 

všetkým. A nedostanete hneď okamžitú odpoveď, keď máte otázku. To sa dá len na 

takomto fóre. To môžem povedať ako človek, ktorý sa pred pár rokmi začal zaujímať 

reálne o veci verejné. A mám problém, ako - dopátrať sa ku všetkým informáciám, 

ktoré by som potreboval. Je to beh na dlhé trate. Určite - 1× za rok je málo. Ale tam 

to ani nestojí tak, že koľkokrát za rok, ale problém, ktorý chcete riešiť a  - poďte ho 

riešiť spolu s občanmi. Mnohí z občanov majú k tomu, čo povedať. Včera nás to 

možno viacerých zaskočilo, že zrazu sa aj objavila nejaká vízia možného riešenia v 

prípade Rohlík. Takže... veľmi pekne ešte raz ďakujem. Prepáčte môj prehnaný 

idealizmus. A aby som nebol až taký optimistický, na záver si dovolím len 

pripomenúť, že 127 parkovacích miest je stále zablokovaných. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Málokedy sa stáva, že 

všetkých nás občania pochvália. Naozaj, ďakujem. Aj za to včerajšie stretnutie. K 

tomuto bodu... faktická pán poslanec Matúšek a potom faktickou pani poslankyňa 

Šimončičová. 

 

p. Matúšek: /Nejde mi mikrofón ...   a už ide/ Ďakujem za slovo pán starosta. Dámy, páni, 

ak dovolíte v 1. rade poďakujem občanovi, ktorý vystúpil k tejto včerajšej udalosti. 

Ale ja chcem predovšetkým vysloviť smerom k starostovi mestskej časti Bratislava-

Ružinov inžinierovi magistrovi Pekárovi, také... možno - keby sa technicky dalo 

vrátiť to záverečné slovo, čo nie je možné, tak by som to rád vrátil. Pretože tá akcia 

.../ môžem môžem to len dokončiť... krátko?/.. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Krátko. 
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p. Matúšek: Áno, krátko. Ten záver to trošička ... dá sa povedať vyhrotil. A možnože 

nezvládol to ani moderátor, nezvládli sme to možno my dvaja. A ja sa vám vážený 

pán starosta po analýze s tými ľuďmi ospravedlňujem, že som použil niektoré slová, 

ktoré určite nepatrili ako záverečné slová. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Beriem ospravedlnenie. Ďakujem veľmi pekne. 

Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja len znovu chcem citovať zákon. Verejné zhromaždenie 

obce alebo , podľa zákona, zhromaždenie obyvateľov obce je regulérny nástroj, ako 

samospráva, ako obyvatelia obce vykonávajú samosprávu. Čiže  prostredníctvom 

orgánov obce, čiže zastupiteľstva a starostu, primátora, referendom a zhromaždením 

obyvateľov obce. A zhromaždenia obyvateľov obce zvoláva obecné zastupiteľstvo, 

alebo proste poslanci. A keďže včera sa uskutočnilo takéto-  neviem koľkokrát už 

bolo doteraz také, že poslanci zvolávali - tak bolo možno prvýkrát, neviem o tom - 

bolo by dobré, keby sa to stalo pravidlom a poslanci zvolávali takéto zhromaždenia 

obyvateľov obce k daným témam. A potom, by sme sa možno naučili aj slušnejšie 

vystupovať, jak pán Matúšek hovorí. Ja som tam nebola. - Ak pán Matúšek hovorí, 

že tam bolo niečo nezvládnuté. Ale ide o nástroj, ktorý majú v rukách poslanci a 

takto majú komunikovať s obyvateľmi obce. Díky. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási k bodu číslo 4. Ešte raz veľmi pekne 

ďakujem. 

 

 

Bod č. 5 

Interpelácie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prechádzame na bod 5- Interpelácie. Nech sa páči, kto má písomnú 

interpeláciu predniesť a odovzdať na organizačný referát. Pán poslanec Vojtašovič. 

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja mám trošku dlhšiu interpeláciu, preto sa ju pokúsim 

prečítať rýchlejšie. Vlastníci bytového domu Hraničná, Bratislava, listom zo dňa - 

podali mestskej časti Bratislava-Ružinov na základe oznámenia o začatí stavebného 

konania námietky voči cestnej komunikácii SO 701. Keďže existujúca cestná 

komunikácia, t.j. ulica Hraničná prechádza pozdĺž jednej strany bytového domu, 

plánovaná cestná komunikácia, ktorá má prechádzať popod bytový dom Hraničná 

24/A z ďalších dvoch strán, spôsobí obkolesenie bytového domu vyťaženou cestnou 

komunikáciou, ktorá výrazne negatívne ovplyvní užívanie bytov v bytovom dome, 

vzhľadom na hustotu premávky, ktorá bude mať negatívny dopad na kvalitu bývania 

v bytovom dome. Cestnú komunikáciu areálu Bergamon, kvôli odľahčeniu hustoty 

premávky, navrhujú vlastníci bytového domu viesť aj vnútornou časťou areálu 

Bergamon. Pre komunikáciu SO-701 je plánované tiež vybudovanie vyvýšeného 

cestného obrubníka v časti, v ktorej hraničí s pozemkom – parcela“ XY“, ktorá slúži 

ako parkovisko prislúchajúce bytovému domu. Vybudovaním vyvýšeného cestného 

obrubníka by bol znemožnený vjazd motorových vozidiel na parkovisko. K 

uvedeným námietkam nebol vlastníkom bytového domu do dnešného dňa oznámený 

výsledok vybavenia. Mestská časť Bratislava-Ružinov je povinná svedomite a 

zodpovedne sa zaoberať každou vecou, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov 
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chrániť záujmy spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb, právnických osôb. Na 

základe uvedeného si vás dovoľujem požadať o informáciu, či sa mestská časť 

Bratislava-Ružinov uvedenými námietkami zaoberala? Ako boli uvedené námietky 

posúdené ? - Ako aj zdôvodnenie výsledku posúdenia. Po druhé: -Ako je stanovená 

maximálna nadzemná podlažnosť pozemných stavieb budov pre územie areálu 

Bergamon - polyfunkčný areál Mlynské Nivy, Hraničná ulica, Bratislava? Na 

základe informácie účastníkov povoľovacieho konania v zmysle bodu 1 je plánovaná 

podľa projektovej dokumentácie projektu v tomto areáli výstavba 12 poschodovej 

budovy. Je možné, vzhľadom na výšku okolitých stavieb povoliť v tejto lokalite 

výstavbu takej vysokej budovy? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem nasleduje pán poslanec Jusko. Poprosím mikrofón pána 

poslanca Juska. 

 

p. Jusko: Ďakujem. Už sa počujeme. Mám 5 interpelácií. Vážený pán starosta, dovoľujem si 

vás poprosiť o zváženie možnosti doplnenia záznamov zo zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva Bratislava-Ružinov pred rokom 2007 na internetovej stránke 

www.Ružinov.sk. My obyvatelia Ružinova nemáme možnosť vedieť, aké materiály 

boli prerokované a schválené pred uvedeným rokom. Uvedomujem si, že to je 

zdĺhavá a zložitá práca. Prosím vás o spoluprácu a dobrú vôľu sprístupniť 

obyvateľom činnosť zastupiteľstva pred rokom 2007. Vážený pán starosta, už v 

minulosti som požadoval zápisnicu z rokovania bytovej komisii, ktorú som obdržal. 

Dovoľujem si vás opätovne požiadať o trvalé sprístupnenie všetkých zápisníc z 

rokovania bytovej komisie, ale i komisie pre parkovaciu politiku. Občania sa nás 

pýtajú na prideľovanie bytov, alebo aká bude parkovacia politika. Myslím si, že 

všetko je v týchto zápisniciach uvedené. S úctou - Pavol Jusko. Vážený pán starosta, 

dovolím si vás požiadať o upresnenie  - Na internetovej stránke Cultus a.s., v rubrike 

zverejňovanie je uvedená položka „servis auta Nisan BL 299 LU 6. 2. 2017.  Cna 

3.217,79 Eur. Môžete nám občanov upresniť, o aký servis auta išlo? T.j. popis 

servisných úkonov, nakoľko z predmetu servis auta nemožno identifikovať 

konkrétne úkony. Ďakujem. Vážený pán starosta, dovoľujem si vás požiadať, ako je 

využívaný Spoločenský dom Prievozská .. -ská 30. V minulosti bol návrh miestneho 

zastupiteľstva Bratislava-Ružinov k možnosti zriadenia riaditeľstva Ružinovskej 

knižnice práve v tomto zariadení. S pozdravom. Vážený pán starosta, dovoľujem si 

vás požiadať o informáciu, komu a kedy boli poskytnuté bezplatné priestory Cultus 

a.s. Ružinov od roku 2015 do dnes. V kontrolnom zistení hlavného kontrolóra .... 

kontrolóra boli 3 zistenia bez súhlasu predstavenstva boli prenajaté bezplatne 

priestory. Ďakujem. S úctou Pavol Jusko. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja dávam tak isto interpeláciu - žiadam o vysvetlenie, aký bol 

dôvod nevydania povolenia športového podujatia. Podľa § 8 ods. 12 cestného 

zákona, ktoré sa malo konať v priestore Trávnikov a organizátorovi podujatia OZ 

Športový klub Vazka Bratislava, Matičná 11, Bratislava bolo rozhodnutím SK1/CS/ 

10537 2017 z 19. 4. zakázané vlastne toto podujatie. Jednalo sa o zhromaždenie .... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Jednalo sa o orientačný beh že? 

 

http://www.ružinov.sk/
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p. Sloboda: Áno, orientačný beh ako  - ani... ani neboli upozornení na to, že majú niečo 

doplniť. A myslím si, že celkom jednoducho mohli, lebo to sú zrovna organizátori, 

ktorí pravidelne po meste majú tieto akcie a sa mi zdalo, že troška divoké, že niečo 

čo je oficiálnou akciou BSK v rámci Ružinova zakážeme. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak sa nemýlim, tak oni nestihli lehotu a potom bol ešte nejaký 

dôvod. Ale - to nebolo tak, že sme to... že som to dal... dostal na stôl a na podpis, ale 

mali sme k tomu poradu. A viem, že to bol orientačný beh, termín a ešte niečo. 

Takže bude tiež odpovedané. Pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja má 2 interpelácie. Obidve na vás, keďže 

nikto iný sa interpelovať ani nedá. Prvá sa týka detského ihriska na Súmračnej, ktoré 

je dlhodobo zanedbané, nefunkčné a začali sa tam vyskytovať rôzne asociálne živly. 

Začali sa tam objavovať injekčné striekačky a iné pomôcky na užívanie drog. My 

sme tam urobili brigádu, vyčistili sme to; za dva týždne to vyzeralo opäť rovnako. A 

nechce sa nám - úprimne povedané - akože zbierať injekčné striekačky po 

narkomanoch. Čím by som vás chcel poprosiť, aj v interpelácii, aby ste apelovali na 

štátnu, mestskú políciu aby tam vykonávala pravidelné kontroly. A zároveň aj 

upovedomili riaditeľa gymnázia a  riaditeľku Základnej školy Ostredková, pretože 

podľa  indícií od obyvateľov, sú to zrejme žiaci týchto škôl, ktorí sa tam zgrupujú. 

Ďakujem. A 2. interpelácia sa týka Meteorovej ulice. Už som to konzultoval aj s 

veliteľom VPS-ky. Je to ulica, ktorá je na konci Ostredkov; pritom parkovisko ako je 

Martinský cintorín, je to tranzitná ulica a je to taká ulica, kde je veľa ľudí si to ide 

vyhodiť svoj bodrel. Čiže by som chcel poprosiť, či by sa to mohlo začleniť medzi 

lokality so zvýšenou starostlivosťou, aby to VPS-ka pravidelne chodila upratovať? 

Pretože opäť ľudia si tam upratujú, ale nie je to v ich silách, aby tam denne 

upratovali po všetkých, ktorí idú okolo a povyhadzujú to. A zároveň požiadavka 

z Meteorovej, bytový dom 1 – 7, na zváženie na oddelenie dopravy, či by nebolo 

možné vyznačiť vodorovným dopravným značením zákaz státia vo vstupoch do 

brán. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený v bode 

Interpelácie končím bod Interpelácie.  

 

 

 

Bod č. 6 

Rôzne 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom 6 - bodom Rôzne. Nech sa páči, pán poslanec 

Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem pekne. Aj na základe informácií, ktoré nám poskytla pani Lehotayová o 

prebytkoch, ktoré máme v rezervnom fonde a ktoré máme aj z minuloročného 

rozpočtu a ktoré teda budeme dávať do rezervného fondu ma napadlo, že by sme 

mohli sa vrátiť opäť k téme Prievozská radnica. Je to objekt, ktorý si vystavali 

Prievozčania za vlastné peniaze vlastnými rukami a je to objekt, ktorý ... ktorý je - 

veľmi škoda, že chátra. On je v súkromných rukách firmy Probios, ktorá chcela ho 

nejakým spôsobom prestavať, ale tento spôsob sa z našej samospráve... nebola s ním 

stotožnená, čiže tam to povolenie táto firma nedostala. Ja si myslím, že Prievozská 
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radnica má zostať kultúrnou inštitúciou, ktorá by ich mohla priniesť pre mestskú časť 

veľa pozitív; a preto toto moje uznesenie sa týka možnosti nejakým spôsobom 

nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do rúk mestskej časti. Minimálne by sme sa o to 

mali pokúsiť. A potom, ak by som nám to podarilo, tak v podstate rekonštruovať ju a 

pripraviť náplň, ktorá by zodpovedala tejto... tejto kultúrnej pamiatke. Čiže dávam 

uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada starostu 

mestskej časti Bratislava-Ružinov: po a) - iniciovať s vlastníkom budovy Prievozská 

radnica firmou Probios spol. s r.o. ktorá sa nachádza na Mierovej ulici parc. č. 11/1 a 

10/2, LV 5463, rokovanie o odkúpení predmetnej nehnuteľnosti pre potreby mestskej 

časti Bratislava-Ružinov. Po b) pripraviť návrhy potencionálneho využitia objektu. 

Po c) predložiť informáciu na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Termín: dám 

zatiaľ rokovanie miestneho zastupiteľstva Ružinov september 2017. Keď sa to 

vyhodnotí, tak budem rád, keď to bude úspešné. Ďakujem. 

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Len ... malou poznámkou, pán poslanec - naprav si 

tam, prosím ťa, ten objekt je na Radničnom námestí. Ja viem ... len.  Dobre. Vážený 

pán starosta, vážené poslankyne a poslanci, predkladám - myslím, že dôležitý návrh, 

ktorý sa týka spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny Zimného prístavu. 

Je to strategické územie mestskej časti a rovnako aj mesta Bratislavy pre jeho budúci 

rozvoj. Má primárne určovať, takýto strategický dokument, obce či mesta, mestskej 

časti... tento tento dokument. Viete, že obstaranie územnoplánovacích dokumentácií 

zón zverilo mesto v zmysle Štatútu mestským častiam. Vychádzam z premisy, že 

nemožno pripustiť, aby rozvoj takéhoto územia, strategického, primárne 

determinovali záujmy developerských spoločností. Mestskej časti, ktorej prináleží 

spolurozhodovanie, ale aj hlavne zodpovednosť za budúci rozvoj územia, na ktorom 

sa Zimný prístav nachádza. Ľavobrežnú časť rieky Dunaj od Starého mosta v smere 

toku vhodne a zdá sa, aj nekonfliktne dotvára Eurovea s nábrežím, pomníkom 

Milana Rastislava Štefánika, Skladom číslo 7, ktoré sú národnými kultúrnymi 

pamiatkami, spolu s kompozičnou líniou ktorú vytvára 2. najväčšia rieka. Ide o 

mimoriadne hodnotný priestor, ktorý treba vnímať ako významnú identifikačnú 

hodnotu Bratislavy. Rieka Dunaj a vodná doprava v minulosti významne 

ovplyvňovali život mesta a preto tento fenomén ma bezosporu významné historické, 

urbanistické, architektonické a industriálne hodnoty. Preto by mali byť všetky 

investičné zámery v tomto území mimoriadne hodnotné a kvalita týchto riešení musí 

mať punc mestotvornosti. V území Zimného prístavu sa nachádzajú objekty, ktorými 

sa v posledných rokoch - najmä po roku 2007, zaoberali príslušné orgány a 

vzhľadom na to, že tam boli identifikované pamiatkové hodnoty v zmysle § 15 ods. 1 

zákona o ochrane pamiatkového fondu, boli vyhlásené objekty Domu lodníkov, 

prečerpávacia stanica, lodný výťah a remorkér - takisto aj Sklad číslo 7 za národný 

...za národné kultúrne pamiatky. Táto ideálna koncentrácia výnimočných 

technických pamiatok ponúka optimálne podmienky a možnosti pre vytvorenie 

múzea vodnej dopravy v Bratislave, ako komplexného, unikátneho areálu priamo v 

autentickom prostredí prístavu, ktorý by bol jedinečný na Dunaji v európskom 

regióne. Pripomínam poslancom, že v území Zimného prístavu je sústredený 

najväčší počet národných kultúrnych pamiatok z celého Ružinova. A predpokladám, 

že k nemu pribudnú v letných mesiacoch ďalšie objekty industriálnej povahy. 

Problematika Zimného prístavu a industriálnej architektúry, ktorá rezonuje vo 

vedomí verejnosti, najmä po tom, ako boli v Bratislave zbúrané areály industriálnych 
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objektov  -nebudem menovať - sa venujú niekoľko rokov vedecko-výskumní 

pracovníci, učitelia, z fakulty architektúry a iných vedeckovýskumných pracovísk 

SAV, pamiatkového úradu, s ktorým bude treba v predmetnej veci najmä pri 

získavaní a spracovávaní informácií o území v rámci prieskumov a rozborov 

spolupracovať. Pri ich obstarávaní a spracovávaní nemožno tieto informácie o území 

obísť, pretože sú súčasťou programy ochrany kultúrneho a historického dedičstva. 

Na poslednej vedeckej konferencii o Zimnom prístave bol prednesený názor o 

nevyhnutnosti vyhlásenia pamiatkovej zóny, respektíve ochranného pásma. Pokiaľ sa 

tak stane, bude to v Ružinove po prvýkrát, keď iniciatívy smerované k identifikácii 

hodnôt územia a ich následné spracovanie do podoby územného plánu zóny 

predbehnú podnikateľské zámery. V územnoplánovacej dokumentácii zóny Zimného 

prístavu budeme presadzovať a podporovať fakultou architektúry princíp ... princíp 

kvality spracovania návrhu. Treba však povedať, že v zmysle pamiatkového zákona 

možno v rámci územia Zimného prístavu ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte minúta ...  

 

p. Guldan: ..Môžem ešte poprosiť? ...Už to končím ...  funkčná náplň prístavu, jej zmena 

respektíve budúca funkcia prístavu bude však aj otázkou zámerov vlastníkov 

príslušných nehnuteľností, samosprávy, útvaru hlavného architekta mesta a ďalších 

odborníkov z ktorých by mala vyplynúť konkrétna idea smerovania využitia 

budúceho rozvoja tejto lokality, pretavená následne do územného plánu zóny. Bude 

potrebné nájsť také riešenie, ktoré dokážu spojiť legitímny podnikateľský zámer so 

zámermi na usmernený rozvoj Zimného prístavu o ktorý sa vo verejnom záujme 

bude usilovať mestská časť Bratislava- Ružinov práve prostredníctvom obstarávania 

strategického dokumentu, ktorým bude územnoplánovacia dokumentácia zóny 

Zimný prístav. Nebudem čítať... nebudem čítať alebo ak treba prečítať návrh 

uznesenia... Treba prečítať. Ďakujem. Mestská časť Bratislava-Ružinov, za a) 

podporuje iniciatívy návrh fakulty architektúry a komisie územného plánovania 

vyhlásiť v území Zimného  prístavu jednak ochranné pásmo národných kultúrnych 

pamiatok, ukladá  - za b ) ukladá referátu územného plánu a regionálneho rozvoja 

zabezpečiť súčinnosť a participáciu v procese tvorby a prípravy územno-

plánovaných plánovacích informácii, podkladov, medzi osobou a odbornou 

spôsobilosťou na obstaranie. Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie s 

Fakultou architektúry STU. C) žiada pána starostu, Mgr. Ing. Dušana Pekára, 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov začať proces obstarávania územného 

plánu zóny Zimný prístav; v zmysle Štatútu mesta požiadať hlavné mesto Bratislavy 

Bratislavu o súhlas s obstarávaním. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickými poznámkami pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Územie Zimného prístavu je vzácne územie na nábreží z Bratislavy. 

My sme tu v Ružinove mali urbanistickú štúdiu Nového prístavu, ktorý je nižšie po 

toku, medzi Slovnaftom a riekou Dunaj. Mala to má... to byť náhrada za Zimný 

prístav, kde je kladne prerokovaná urbanistická štúdia Zimného prístavu na 

magistráte a je pripravená na - ako podklad, na zmenu územného plánu. Čiže v tomto 

prípade my predbiehame určité veci, keď územný plán zóny musí byť v súlade s 

územným plánom, veľkým,  Bratislavy, keď vieme, že je tu schválená kladne 

prerokovaná urbanistická štúdia Zimný prístav a ide sa robiť zmena územného plánu, 

myslím, že by sme mali zostať v tej ideovej rovine; nerobiť územný plán zóny v tejto 
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funkcii, ktorá sa má meniť. Ale nebránim sa tomu, vytvoriť urbanisticko-

architektonickú súťaž tohto územia v rámci prerokovaného - kladne prerokovanej 

urbanistickej štúdii, ktorá je na magistráte. A myslím, že takáto odpoveď príde aj z 

magistrátu mestskej časti Ružinov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou ďalší v poradí pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem za slovo, pán starosta. Chcem pripomenúť všetkým poslancom, že 

toto zastupiteľstvo sa uznieslo - priznám sa, že neviem číslo uznesenia, ale uznesenie 

v znení toho, že pokiaľ nebudú otvorené všetky zonálne plány a všetky urbanistické 

veci, ktoré sme si schválili, neotvoríme žiadne nové. Ja nie som proti! Gratulujem 

Patrikovi a všetkými desiatimi som za, lebo je to dobrá vec; súhlasím, ale toto 

uznesenie ma brzdí, pretože sme si ho schválili. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som povedať, že to, že sa pripravuje 

urbanistická štúdia možno mesta, lebo mesto to pripravuje k zmene územného plánu, 

ja len pripomínam termíny, ktoré ešte nemáme zmenené Doplnky 04, ktoré nevidím 

reálne, že by boli schválené - do dvoch rokov, alebo do roka. Neviem. Proste to je 

v nedohľadne. A potom  - až by mohli začať ďalšie - a tento Zimný prístav si naozaj 

zaslúži z tohoto dôvodu, ako to povedal pán... pán poslanec Guldan -  z dôvodu 

veľkého výskytu národných kultúrnych pamiatok a úplne významného územia, aby 

mestská časť začala obstarávať územný plán zóny. A ja som chcela pôvodne 

navrhnúť, že schvaľujeme v tom treťom bode , čo povedal Patrik Guldan – 

schvaľujeme, že mestská časť začne obstarávať územný plán zóny, ale ponechávam 

to na to júnové zastupiteľstvo, kde vy máte, pán starosta, kde odporúčame, aby 

mestská časť začala obstarávať územný plán zóny a predložíte nám to teda na 

budúce zastupiteľstvo pripravené, že  - ... schvaľujeme začiatok obstarávania 

územného plánu zóny. Môže tak byť, pán poslanec Guldan? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Na reakcie... alebo na faktické reaguje pán poslanec 

Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Na adresu pána poslanca Drozda - vôbec sa nemá 

meniť funkcia. Principiálne, v Zimnom prístave - to je základný základný 

nedostatok, čo... alebo omyl možno. Čo sa týka urbanistickej štúdie, k tej funkcii 

treba povedať, že práve tento inštitút územného plánu má pomôcť zakonzervovať, 

zachrániť funkciu Zimného prístavu; dokonca v kontexte to bolo - čo bolo aj 

publikované a prezentované riaditeľom, generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti, 

aj proti ním samým. Pretože my nevieme, čo bude za 5 rokov, aké budú mať oni 

úmysly - aj to, čo povedal, hovorí za veľa, že tam sa môžu stať veľké zmeny. A my 

chceme naozaj, aby tento Zimný prístav fungoval... fungoval ďalšie, ďalšie 

desaťročia; aj keď možno v pozmenenej podobe. Ale treba ich chrániť proti nim. 

Neotvoríme nové územné plány. To viem, že bolo zbožným želaním pána poslanca. 

Ale myslím, že sme v konečnom dôsledku niečo také neprijali... neprijali v tom 

zmysle, že by sme zabrzdili tvorbu nových územnoplánovacích podkladov. 

Ďakujem. A urbanistická štúdia, ktorá je ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas ...poprosím ... 
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p. Guldan: ... treba ju preskúmať týmto procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie 

- či je poriadku. Lebo nie je možné, aby tvorca urbanistickej štúdie, bez súčinnosti 

mestskej časti, vydával nejaké regulatívy, nejaké usmernenie o ktorých my nevieme. 

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem. Mám 2 návrhy uznesenia. Ten prvý prečítam veľmi rýchlo, lebo 

je týkajúci sa toho, čo sme tu už hovorili. Ja som to, nakoniec, vypracovala sama. 

Takže návrh uznesenia znie takto: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov poveruje Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu mestskej časti, iniciovať 

rokovania Združenia starostov mestských častí Bratislavy s primátorom hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, po 1.) - o zmene zákona č. 442 z roku 

2002 Zb. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v spojitosti so 

súvisiacimi právnymi predpismi. Po 2.) - o návrhu úpravy Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, aby pri zverovaní správy komunikácií napr. pri 

riešení parkovacej politiky boli mestským ... častiam delimitované zodpovedajúce 

finančné prostriedky. 2. návrh uznesenia, by som si chcela dovoliť - možno 

vyčerpám aj 2. diskusný príspevok - o trošku obšírnejšie. Mali sme tu dneska debatu 

k poplatkom, ktoré budeme platiť v pomerne veľkej sume, ale pri tom sme sa 

dozvedeli, že máme na rezervnom fonde .... veľké finančné prostriedky a pevne 

verím, že sa tu budeme čoskoro baviť aj z finančných prostriedkov, ktoré nám budú 

chodiť na základe poplatku za regionálny rozvoj. A to, čo tu predniesol pán kolega 

Drozd je vlastne o tom, že mestská časť by mala, ak má finančné prostriedky, ktoré 

jej prídu - ja tu diaľničnú spoločnosť beriem trošku  - také aj spadnutie z neba aj to, 

čo tu bolo v minulosti hovorené, nielen na udržiavanie, ale na investície. Naozaj aby 

sa mestská časť rozvíjala investične. A je mi veľmi ľúto, že tuná miesto naozaj 

hasenia starých vecí súdnych sporov a neviem čoho všetkého, ktoré sú v ... 

posledných rokoch sme svedkami, mali by sme hľadať aj spôsoby investovania pre 

rozvoj a verejný prospech mestskej časti. Pamätáte sa, riešime tu nedostatok miest v 

materských škôlkach. Mali sme na území mestskej časti podnikovú materskú škôlku, 

ktoré patrili Slovenskej plavbe Dunajskej. Roku 2015 predala tento objekt na 

Svidníckej ulici spoločnosti Land residentional. Tá ju vlastnila až do decembra 2012, 

som našla - a tento objekt - a v decembri to predala ďalšej spoločnosti, ktorá figuruje 

pod názvom Centrum Svidnícka. Dopátrala som sa – alebo - pátrala som po týchto 

informáciách, na základe náhodne objaveného inzerátu s kolegom Lazíkom, ktorý 

ma na to upozornil. A keď mi to ma o tom informoval, som sa trošku ...teda ma 

vystrelo. Pretože ten inzerát, ktorý je zverejnený na webovom profile www.reality.sk 

znie - teda veľmi tak zvláštne, stroho, že predávajú pozemok na polyfunkčný objekt 

Ružinov. A výmera pozemku je 6.000 m² ; Pripravenosť k výstavbe schválené v 

územnom pláne. Toto bola prvotná informácia. Nič bližšie sa tam nenachádza, iba že 

sa to nachádza pri Štrkoveckom ... / vyberám si...(čas) / .. Štrkoveckom jazere a je k 

tomu uvedená taká malá mapka - ja som vám to nerozmnožovala - ukážem, ktorá 

zaberá Základnú školu na Drieňovej a zaberá túto materskú škôlku, bývalú. Logicky 

mi vyplýva, že to nemôže byť nič iné, len tá materská škola. Budem sa naozaj veľmi 

uchádzať - ja viem, že nás čakajú nejaké rokovania - tá situácia pravdepodobne, že to 

niekoľkokrát menilo majiteľa je aj o tom, že funkčné využitie daného územia je 

občianska vybavenosť lokálneho významu. Pravdepodobne sa nedarí developerovi 

tam nejak zúročiť...Tam, keď začne niekto niečo stavať, tak to bude – naozaj -  to je 

stabilizované územie – poplach! Tzn. využime túto situáciu. Začnime rokovať – 
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naozaj- o dobrej cene. Keď na to nebudeme mať peniaze - sú dobre úvery. Toto je, 

podľa mňa, aj úloha mestskej časti, aby peniaze, ktoré máme sme investovali. 

A máme... ak budeme mať potrebu - nemáme dostatok miest v materskej školy;  v 

Ružinove neni jediné zariadenie opatrovateľskej služby pre seniorov. My vieme 

takýto objekt použiť naozaj v prospech obyvateľov. Ja viem  - pravdepodobne sa 

jedná o veľké peniaze, ale toto musíme začať robiť;  aj s ohľadom na to, že keď nám 

budú chodiť peniaze za regionálny rozvoj, mali by sme mať plán, čo s tými peniazmi 

robiť, aby sme to nerozdrobili na drobné. I keď zatepľovať treba, cesty treba 

opravovať - ale investičné veci tiež treba robiť. A teraz sa dostanem k tomu meritu. 

Keďže tie informácie som si zohnala naozaj... ten inzerát je strohý - takže tomu 

prechádza trošku aj takú zisťovaciu úlohu pre úrad, aby naozaj zistilo, že to, čo som 

si ja zistila... nejak po mailoch a po webových stránkach je naozaj pravda, tak 

navrhujem uznesenie v tomto znení: - že Miestne zastupiteľstvo žiada Ing. Mgr. 

Dušana Pekára, starostu, po a)- zabezpečiť získanie podstatných informácií k 

zverejnenej informácií –„predaj pozemku na polyfunkčný objekt Ružinov“, ktorý je 

podľa zverejnených údajov lokalizovaný v blízkosti Štrkoveckého jazera Svidnícka 

ulica. Zdroj www.reality.sk. Po b)- v prípade, ak sa jedná o pozemok prislúchajúci 

bývalej materskej škole na Svidníckej ulici, iniciovať s vlastníkom rokovania 

ohľadne kúpy nehnuteľnosti pre potreby mestskej časti Bratislava-Ružinov. Po c) 

pripraviť návrhy potencionálneho využitia objektu. A po d) predložiť informáciu na 

rokovanie miestneho zastupiteľstva. A teraz sa uchádzam o spoluprácu s pánom 

starostom a vidím-  tu sú ešte pracovníci - Aký termín? - júnové stíhame...? Aspoň 

nejakú strohú informáciu. Alebo dáme na septembrové? Nechcem tlačiť. Viem, že 

úloh je veľa... Aspoň nejakú prvotnú informáciu, keď nie kompletnú by som bola 

rada, aby sme už mali o mesiac. Keď nie, tak môžeme dať až na september. Prosím 

vás o vyjadrenie. September...? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Môže byť aj júnová... Ale záleží naozaj od druhej strany, či bude 

mať termín na rokovanie. 

 

p. Tomášková: To je ... 6. júna ... ? Dobre, dajme septembrové. Ale ak by ste niečo dovtedy 

zistili, že či tie moje zistenia sú teda naozaj také, ako som si dala robotu, že sa jedná 

o tento objekt a pod., informujte nás. Uchádzam  sa o to aby ste nás informovali 

skôr. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. 

 

p. Tomášková: Tak dajme toho júna. Tak dajme toho 6- teho. Dobre? 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Dajte len mesiac jún. 

 

p. Tomášková: Dobre. Jún. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán starosta. Ja sa vrátim ešte k BVS-ke. Čítal som to uznesenie, ale 

nebolo súčasťou toho veľkého uznesenia; preto predkladám teraz. Mestská časť 

Bratislava-Ružinov, žiada starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov predkladať 

informatívny materiál „Správa o súdnom konaní medzi BVS, a.s.,  mestskou časťou 

Bratislava-Ružinov na rokovania Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Ružinov. 
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Termín: každé zasadnutie zastupiteľstva mesta mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Zodpovedný: starosta mestskej časti Ružinov. To je 1. uznesenie. Druhé: -V 

interpelácii, ktorú som kedysi dával, z nej vyplýva, že 41 objektov detských ihrísk je 

na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. V období 2002 až 2016 bolo 

revitalizovaných 24 objektov. Dosť veľká časť z nich je aj vlastne na pozemkoch - 

ale aj správe magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Preto vás 

chcem požiadať o podporu tohto uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Bratislava-

Ružinov odporúča starostovi požiadať primátora hlavného mesta SR Bratislavy o 

revitalizáciu detských ihrísk, ktoré sú v správe magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislava na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Termín: ihneď. Zodpovedný: 

starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov. Viem, že tam bol aj proces zverenia 

týchto ihrísk do správy... Bratislava-Ružinov , od ... zo strany hlavného mesta; že 

veľa listov tam išlo. Toto je asi na dlhé trate. Tak preto to nespomínam. Ale skôr si 

myslím, že do rozpočtu hlavného mesta teraz prišlo dosť veľa peňazí a primátor stále 

deklaruje, že bude podporovať aj chodníky, cesty. Čiže ja odporúčam, aby sme si 

vyžiadali aj toto; pretože tie detské ihriska vyzerajú tak, ako vyzerajú. Všetci o nich 

vieme. Zároveň som sa zabudol spýtať, či vlastne bolo jednou z .??........ Brick parku 

na máj 2017, či bolo verejné zhromaždenie alebo nie? Ďalej som chcel podotknúť, že 

jedno uznesenie, ktoré mi neprišlo... neprešlo - som požadoval prideliť počítač a nie 

počítače. Upozornil som organizačné - nezmenilo sa to! Počítač a počítače je, podľa 

mňa, dosť veľký rozdiel. Záverom vás chcem požiadať , blížia sa Ružinovské 

rybárske slávnosti; viem, že vy máte, váš tím - ja som bol... keď bola ... Zabíjačkové 

slávnosti v tom vašom tíme, pán starosta, ale chcem sa spýtať, či by nemohol byť aj 

poslanecký tím? Pretože je nás 25; tak asi 25 sa tam nezmestíme do vášho tímu. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktickými... to bolo tím mestskej časti. To 

nebol môj tím. A vždy to je tím mestskej časti. S faktickou pán poslanec Gajdoš. 

 

p. Gajdoš, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja len poprosím pána Juska - ten prvý bod, to 

prvé uznesenie, je podľa mňa nedorozumenie. Stratilo opodstatnenie, pretože tým, že 

poslanci schválili dohodu, BVS-ka odstupuje od všetkých ďalších súdnych konaní. 

Tzn. napriek takémuto uzneseniu už vás nebude mať o čom pán starosta informovať. 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Tomášková: Ja by som chcela poprosiť o podporu - súhlasím s tým 2. návrhom 

uznesenia, pretože sama som smutná. Ja som si tú interpeláciu... som rada a som 

vďačná pánovi Juskovi za to, že ju dal – a bola som smutná za Štrkovec, pretože tam 

sú ihriska 4.  Jeden sa podaril revitalizovať a na Haburskej máme dve a na 

Medzilaboreckej jedno. A zúfalo tam stojíme s tým, že nemáme tam vzťah k 

pozemkom, hoci sme pri schvaľovaní rozpočtu 2015, ešte v roku 2018 alebo 17 

počítali s tým, že práve na tú Medzilaboreckú dáme pomerne slušný obnos peňazí na 

rekonštrukciu a pani Szökeová mi s veľkou ľútosťou oznámila, že sa proste 

nepodarilo vysporiadať pozemky. A toto je naozaj vec s ktorou stojíme veľmi,...  že 

mnohé dobré veci, ktoré by sme aj naozaj zapojili z nášho rozpočtu, nemôžeme  

robiť a uchádzam sa naozaj o to, aby sme boli maximálne iniciatívni a žiadali hlavné 

mesto. Pani Kučerová mi veľmi logicky vysvetlila - mesto nemá mnohým týmto 

stavbám ... má vzťah k pozemkom, nemá vzťah k stavbe, ktorá je buď teda cestnou 
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komunikáciou, alebo je ... a potrebujeme robiť geometrický plán a nové kolaudačné. 

Požiadajme , žiadajme o to stále, aby sme mohli pre tých obyvateľov tie ihriská, ale 

aj cestné komunikácie rekonštruovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. A faktickou pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Chcem reagovať na vlastne stanovisko pána Gajdoša. To hovoríte vy. Ja  -aj keď 

toto zaplatíme, nikto nemôže garantovať, čo bude ďalej. Nikto. A preto, že dneska 

tvrdíte toto, zajtra to môže byť celkom iný stav. Ja osobne by som chcel byť 

informovaný priebežne; Ak nám teda nebude nikto písať, tak nie je problém toto 

uznesenie zrušiť. Ale ak sa dozvieme zase po troch mesiacoch, že niečo máme platiť 

- o to mi ide. Nejaká prevencia, že ja sa informujem; keď informatívne napíšete, že 

nebolo nič v tomto mesiaci, tak nebolo nič. Nedostali sme, nebolo konanie. O to mi 

išlo. Nejde... mi o to vyrábať zbytočné úlohy. Ale mne ide o to mať to pod kontrolou 

a vedieť v čas reagovať. Ďakujem. 

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Ja sa v bode Rôzne vrátim k bodu, ktorý sme 

mali dnes doobeda na dokončení minulého zastupiteľstva. Jedná sa o tú obchodnú 

verejnú súťaž na kontajnery pre... šatstvo, pre obyvateľov, ktoré už nepotrebujú. 

Dovolil som si naformulovať uznesenie, ktoré sa mi zdá byť – trúfam si ... musím 

povedať - šalamúnske, že by sme vyhoveli obidvom stranám a zažehnali zbytočné 

nepríjemnosti a konflikt. Dovolím si ho prečítať. Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Bratislava-Ružinov: za a) - navrhuje miestnemu úradu preveriť možnosti 

povolenia zberu šatstva pre obe organizácie prihlásené do obchodnej verejnej súťaže; 

Viď. iné mestskej časti a samosprávy Slovenskej republike. Ako príklad uvádzam 

Karlova Ves, Vrakuňa, Petržalka a ďalšie v Bratislave. Za b) - žiada pozvať obe 

organizácie na rokovanie komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy a 

sociálnej komisie a predložiť návrh riešenia na júnové miestne zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja tak isto chcem ešte z posledného zastupiteľstva, resp. z toho 

z ... tej prvej časti zastupiteľstva, čo sme mali ešte v apríli - riešilo to aj pani 

Miklovičová  tú výšku príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 

dôchodcov. Preto ja navrhujem uznesenie do bodu Rôzne: - Miestne zastupiteľstvo 

žiada komisiu sociálnych služieb, aby vyhodnotila aktuálnosť výšky príspevku na 

zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a stanovisko komisie predložila 

ako informatívny materiál na rokovanie zastupiteľstva. Termín: na najbližšie 

rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán zástupca Pener. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Len doplním 

,Vlado, môžeš aj odtiaľ počúvať - nebránim sa tomuto uzneseniu. Pokojne aj 

poprosím o podporu tohto uznesenia, len chcem ubezpečiť, že kolegyne z odboru 

sociálnych služieb tú situáciu pravidelne sledujú. Takže vieme o tom. Nezaspali sme. 

Pani vedúca ma pravidelne informuje, či je niečo nové. Ale - O.K môžeme aj takto. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ja sa v tomto mojom príspevku vrátim naspäť k Zimnému prístavu, ktorý v 

minulosti bol, samozrejme, na okraji mesta. Tým, že Bratislava sa rozvíjala, tento 

Zimný prístav aj s logistickým centrom a prekladiskom sa v podstate dostal do 

centra... centra mesta. Logistické centrum, prekladisko je naviazané na Prístavný 

most, ktorý je absolútne... absolútne zahltený a nepostačuje tým kapacitám, ktoré ... 

sú tam potrebné. A preto aj Ministerstvo dopravy, magistrát, zmenili územný plán 

tak, že nový prístav sa bude nachádzať nižšie po toku Dunaja a prekladisko a 

logistické centrum, ktoré je samozrejme súčasťou prístavu - lebo ináč by nemal 

význam, tento prístav bude naviazané na nultý obchvat a smerovaný von, von mimo 

Bratislavu. Už teraz v Zimnom prístave sú utlmené tie aktivity – logistické, 

prekladiská, veď tie koľaje chodili popred ...teda vlaky po koľajách chodili chodili 

popred Euroveu. Zimný prístav je naozaj v dotyku zóny, ktorá bude v budúcnosti, 

myslím, takým dowtovn-om celej Bratislavy. Je v dotyku s Euroveou, je v dotyku so 

zónou Chalupkova, kde investor ako HB Reavis, Penta, idú realizovať veľké... veľké 

objekty. A samozrejme, dotknem sa aj tohto územia. Lebo aj z toho naozaj 

praktického hľadiska, to prekladisko... logistické centrum musí ustúpiť viac von z 

Bratislavy, aby aj dopravné kapacity, ktoré sú ... vyžadujú toto prekladisko, boli 

naviazané na diaľnice, ktoré... budú obchádzať Bratislavu. Čiže myslime dopredu. Ja 

chápem poslancov - nejaký ... nejaký taký ... ťah na pamiatky ..ale  pamiatky, ktoré 

sa tam nachádzajú, ony sú chránené pamiatkovým zákonom, sú to kultúrne pamiatky 

a ja si myslím, že do budúcnosti vznikne takáto zóna v tomto prístave, ktorý bude aj 

naďalej  prístavom, ale iba pre - povedzme -osobné lode. A tieto kultúrne pamiatky 

budú súčasťou nejakej architektúry, ako napr. v tej zóne Chalupkova,  /za 

adit...???/..... a Jurkovičova tepláreň. Toto spojenie - a tak isto Eurovea - Sklad číslo 

7, toto spojenie sa nevylučuje a myslím, že bude prínosom pre tú budúcnosť. Čiže 

odporúčam komunikovať s magistrátom a povedať si, čo sa plánuje ďalej, aby sme 

zbytočné kroky nerobili, A po tom odkomunikovaní môžeme ísť ďalej. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Podľa mojich informácii, aspoň tak sa to 

navrhovalo, tak vyšší územný plán - ako mesto - je územný plán Bratislavského 

samosprávneho kraja; a ten tam nemá ten nový prístav pod Slovnaftom, ale ten má 

práve potvrdený - tento Zimný prístav. Pretože Ministerstvo hospodárstva alebo 

dopravy ... dopravy - nesúhlasilo s tým, aby bolo tam presunutý prístav, ale 

ponecháva tu. To, že my v našom územnom pláne nemáme zmenené, to je proste 

problém, taký, že ktorý... treba sú viacero vecí, ktoré sú medzi sebou v nesúlade a nie 

sú celkom v súlade s územným plánom. Ďakujem. 

 

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

 

p. Guldan:  ... aby nedošlo  k nedorozumeniu. Funkciu Zimného prístavu vôbec nemá 

inštitút územného plánu zóny potláčať. Naopak, treba ju podporiť a chrániť ju proti 

dnešným vlastníkom. Aby to nebolo pochopené zle. Naozaj, proti nim. Aktivity, 

ktoré sa uskutočňujú – nákladové, prekladové - vôbec nie sú tlmené. Ja som tam bol 

za posledné mesiace niekoľkokrát robiť obrazovú dokumentáciu. Tam sa pracuje 

hip! - v sobotu, nedeľu. A územie tohto prístavu treba naozaj regulovať a dať - 
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vniesť mu pravidlá pre všetkých developerov, ktorí tam budú chcieť vstupovať. 

Nesmie to byť tak, ako sa nazdáva pán poslanec Drozd, aby developerské 

spoločnosti determinovali budúcnosť tohto územia. Naopak, my musíme vytvoriť 

podmienky pre nich. Ďakujem. 

 

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

 

p. Drozd: Ja budem reagovať. Podstatný je územný plán Bratislavy. V územnom pláne 

Bratislavy je nový bazén prístavu zakomponovaný. A to je podstatné. To je zákon. 

Územný plán Bratislavy. Čo hovorí Patrik - územný plán zóny nikdy nemôže ísť 

proti vlastníkom. Pre boha živého! Ten územný plán by nebol nikdy správoplatnený. 

V územnom ... Veď teraz si to povedal, pán poslanec! Územný plán zóny nemôže ísť 

proti vlastníkom, lebo nebude nikdy správoplatnený. Musí ísť v komunikácií 

s vlastníkmi. Veď to vidíme aj na iných územných plánoch zón. A rešpektujme to, že 

výrobné, skladové, prekladiská musia ísť z centra na okraj Bratislavy. Veď ten 

Prístavný most je absolútne preťažený. To proste sa ďalej takto nedá ísť! Ďakujem. 

 

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

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. No, tvrdenie, že územný plán zóny musí ísť v súlade s 

vlastníkmi sa potvrdilo pri predaji PKO. Keď pán primátor sa nás pýtal - čo má 

robiť? A na otázku som mu odpovedala, že nech otvorí proces rokovania s 

developerom a nech naštartuje proces regulácie nábrežia a územia na... na ktorom 

bolo PKO. Tak odpoveď bola - nemôžeme to robiť, lebo to je súkromný pozemok.  

No čo toto je za argument?! Akože toto je absolútne scestné. Akože mesto je to, 

ktoré môže regulovať svoje územie. Trištvrte územia mesta je v súkromných rukách. 

Bez vlastníckych ...bez ohľadu na vlastnícke pomery. To - akože podriaďovať sa 

želaniam vlastníkov - práve preto toto mesto tak vyzerá, ako vyzerá! Okrem toho 

územný plán máme starý, na ktorý stále zakopávame. A mesto - hlavné mesto ho 

nechce ... alebo nevie --- alebo nie je schopné začať objednávať a obstarávať nový 

územný plán. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Dovolím si vstúpiť do tejto debaty, lebo je to odborná; 

patrila by na komisiu územného plánovania.A už sa reaguje-  presne čo povedal pán 

poslanec Drozd - faktickou na faktickú. A už neviem nikto kto – čo – kedy- ako. 

Presne tak. Ja som to tu pustil, lebo som ... som teda chcel, aby dobehla táto debata, 

kvôli návrhu uznesenia. Poprosím vás , tie ešte... tieto posledné faktické a už 

nechajme na hlasovaní poslancov, ako dopadne to uznesenie, ktoré navrhuje pán 

poslanec Guldan. A skúsme túto diskusiu presunúť na komisiu územného 

plánovania. Pán poslanec Drozd a potom pán poslanec Guldan a potom naozaj už 

pán poslanec Matúšek s riadnym. Nech sa páči. 

 

p. Drozd:  ...  Ja som mal príspevok, takže ja som mal reagovať ako posledný. Ale budem 

reagovať na pani poslankyňu Štasselovú. Určite ... určite som to nemyslel tak, že sa 

máme podriaďovať vlastníckym právam. Určite som to myslel tak, že nemôžeme 

ignorovať vlastníkov. To proste sa nedá. Tak, ako nemôžete ignorovať obyvateľov ... 

proste tu musí byť ... a všetci potom voláme ... tu musí byť komunikácia. - Či medzi 

mestom, mestskou časťou, vlastníkmi pozemkov – bez toho sa to nedá. A územný 

plán zóny naozaj musí byť o tejto komunikácii. Veď predsa, keď ste majiteľom či 

záhrady, či nejakého pozemku a vám tam to  ... zaregulujú tak, že nebudete s tým nič 
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moc robiť, no tak to je ... to zas tiež neni ... to je extrém. Čiže tá komunikácia tam 

musí byť. Ale ja som v tomto rozprával o tom, aby sme pozerali sa dopredu, do 

budúcnosti. A nie z hľadiska ... /no práve ... práve .../ 

  

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím vás naozaj, už teraz ...tu je faktická na faktickú. Trváte na 

tom? Alebo prihláste sa riadne. Pán poslanec Matúšek. Poprosím mikrofón pánovi 

poslancovi.  

 

p. Matúšek: /Svietil aj predtým./ Dobre, ďakujem pekne. Na úvod chcem poďakovať 

dámam, ktorí ... ktoré sedia v návrhovej komisii za bravúrne zvládnutie - 

a predovšetkým Táni Tomášekovej, že ... mne ... vyhovuje to, že sme mali dneska aj 

... pracovné, efektívne sedenie vzhľadom na to, že navrhla, aby sme sa tu 

nezmieňovali o veciach, ktoré pripomínajú teraz túto debatu. Až na túto debatu sme 

mali veľmi produktívne zasadnutie a vďaka tebe, že si to navrhla, aby sme sa tu 

nehádali a že sme to rešpektovali. Druhú vec, ktorú chcem spomenúť, je 

predovšetkým poďakovanie pracovníčkam miestneho úradu; a to doktorke 

Richterovej a Pallaghyovej. Potom chcem poďakovať pracovníčke Ing. 

Meszárošovej, pánovi Ing. Sokolovi a zamestnancom VPS-ky. Prečo? Včera a dnes 

po viac ako 20 rokoch dali do stavu verejný park na Záhradníckej a Palkovičovej - že 

vám odporúčam, aby ste sa pozreli, ako vyzerá životaschopný verejný park. Toľko 

kontajnerov a toľko odvozu suchých konárov, čo urobili pílčici, to ste nemali 

možnosť vidieť. Ja áno. Ja chcem poďakovať verejne, že sa toto udialo. Ešte znovu 

raz opakujem – po viac ako 20 rokoch. Teraz chcem hovoriť a navrhnúť uznesenie, 

ktoré najskôr len stručne poviem, že je to uznesenie, ktoré bolo schválené pod č. 

438/XXV zo dňa 28.3.2017 a týkalo sa to bodu 11 písm. g) ako informatívny bod. Ja 

prečítam to uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

žiada starostu Ing. Mgr. Dušana Pekára o nasledovné: Po 1.) iniciovať možnosť 

otvorenia parkoviska s akciovou spoločnosťou  .../ môžem to druhé?  Ďakujem /.. 

Zelenka, určeného na parkovanie verejnosti na Záhradníckej, Palkovičovej do doby 

rozhodnutia súdu, vo veci určenia vlastníka parkoviska z dôvodu kritického stavu 

parkovacích miest a chátrania štátneho majetku, ktorý roky spravovala mestská časť 

Bratislava-Ružinov. Po 2.)  zaradiť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV 

z roku 2017 bod 11 písm. g) z dňa 28.3.2017 ako riadny bod na najbližšom zasadnutí 

mestského zväzu .... Mestského zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

Prepáčte. Ja vám to jednoducho zdôvodním. Tie pavučinové vzťahy a vôbec nové 

skutočnosti, ktoré vysvetlím na najbližšom zastupiteľstve, ma viedli k tomuto 

uzneseniu. A preto vás žiadam, aby sme pristúpili vo verejnom záujme tento kritický 

stav, ktorý som navrhol ako mimoriadnu udalosť na zastupiteľstve 26.4.2016 riešiť. 

To, čo urobil prednosta, považujem za opis ... opis vecí známych, ktorý absolútne 

nepomôžu občanom, ktorí sa roky rokúce na tomto verejnom parkovisku mohli 

podieľať, že tam odstavili svoje osobné motorové vozidlo. Dneska je stav taký, že 

môžu krúžiť aj 3 aj 4 razy – nemajú šancu tam zaparkovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Guldan. Ideš ... ideš reagovať 

na pána poslanca Matúšeka. Áno? Takže nemôžeš. Nie si riadne prihlásený. Pani ... 

pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela ... proste ... odporučiť mojim 

kolegom a najmä kolegom z komisie územného plánu, že zo škôl, vzdelania v oblasti 

územného plánovania - teda stavebného zákona tej prvej časti, ale aj ostatným 
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kolegom, pretože rozhodujeme tu o územných plánoch zón v rôznych procesoch ... 

postup ... v častiach procesu; a bolo by dobré, keby sme sa trošku v tom vzdelávali. 

Lebo vidím, že každý tu má nejakú úplne inú predstavu, ktorá nie je v súlade so 

zákonom. Toľko len na úvod, ako odporúčanie pre kolegov. Ja som ale chcela ... 

chcela povedať iné, ale to potrebujem, aby pán starosta počúval. Pán starosta, 

môžem? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Počúvam. 

 

p. Šimončičová: Dobre. Ďakujem vám pekne, lebo nejdem dávať návrh uznesenia, len ... 

len mám takú prosbu na vás. My sme ... my sme ... kedy to bolo ... v marci schválili 

v tomto zastupiteľstve také uznesenie, že: Miestne zastupiteľstvo žiada starostu 

o zabezpečenie vypracovania dopravno-kapacitného posúdenia pre rozvojové územia 

mestskej časti Bratislava-Ružinov, a to pre územia Nový Ružinov, Mlynské Nivy, 

Západ, Prístavná, Košická, Svätoplukova, Mlynské Nivy, Záhradnícka, Bajkalská, 

Ružinovská. Je tam termín koniec roka 2017. Ja by som poprosila, keby ste ... keby 

ste vážne našli nejaký spôsob, ako - okrem toho, že to mesto má robiť územný 

generál dopravy, ktorý vieme, že je, ale je len vypracovaný na to, aby sa mohli 

čerpať eurofondy. A tú dopravnú situáciu nejakým spôsobom treba riešiť. Ja poviem 

osobný ... jednu skúsenosť – Išla som minulý týždeň zo Starého mesta; teda 

trolejbusom 208 z Palisád na Košickú, lebo tam sme mali stretnutie s občanmi práve 

kvôli Klingerke. A išla som ... išla som 35 minút cez Svätoplukovu trolejbusom, kde 

cesta trvá normálne minútu. Teraz som bola 35 minút. Nestojí tam Cvernovka, 

nestojí tam autobusko nové, nestoja tam výškové budovy, ktoré chystá HB Reavis,  

na jednej, na druhej strane, nestojí Klingerka, nestoja ďalšie budovy v zóne 

Chalúpkova. Je to úplná katastrofa! 35 minút ... no to je jedno, nám neotvoril šofér 

dvere trolejbusu, ale vy keby ste išli autom, tak tiež nevystúpite a nikto za vás 

neodšoféruje to auto ... musíte ... ste v ňom uväznení. Toto je tak vážna vec, že ja by 

som prosila, keby ste tomu venovali zvýšenú pozornosť a do našej komisie 

územného plánu, životného prostredia a dopravy predložili informáciu, ako 

pokračujete v tomto  - na júnové zasadnutie komisie. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Guldan ma upozornil, že zaznela zjavná 

nepresnosť a podľa rokovacieho poriadku bod 22  ... čl. 7 mu dávam slovo. Čiže 

faktickú ... jednu faktickú poznámku. Ale dúfam, že zasa nerozprúdiš diskusiu. Nech 

sa páči. 

 

p. Guldan: Ja som chcel ... zjavnou nepresnosťou bolo to, že sa vyjadril pán poslanec v tom 

zmysle, v akom sa vyjadril. Ja som predsa povedal a citujem - že „funkčná náplň 

prístavu jej zmena, resp. budúca funkcia prístavu bude však aj otázkou zámerov 

vlastníkov príslušných nehnuteľností, samosprávy, mesta a mestských častí, z ktorej 

by mala vyplynúť konkrétnejšia idea smerovania, využitia budúceho rozvoja tejto 

lokality pretavená následne do územného plánu zóny. Bude potrebné nájsť také 

riešenia, ktoré dokážu spojiť legitímny podnikateľský zámer so zámermi na 

usmernenie, rozvoj zimného prístavu.“  Takže ja veľmi dobre si myslím a veľmi 

dobre viem, aké veci ... aké veci možno očakávať od územného plánu. Mňa veľmi 

mrzí, že máme takého poslanca za Ružinov, ktorý takto interpretuje poslanie 

územného plánu a tej dokumentácie. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Tiež zaznela asi zjavná nepresnosť, že? Nech sa páči 
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p. Drozd: Musím zareagovať na poslanca Guldana, lebo robí a strieľa odboku. Takisto jak 

pri územnom pláne zóny Cvernovka, kde keď sa dostali do určitého štádia, prišli na 

mesto a zistili, že sú v rozpore s územným plánom, veľkým - a nevedeli, ako ďalej. 

Potom prišiel investor, že vyhlasuje urbanisticko-architektonickú súťaž a územný 

plán zóny a celá tá práca, ktorá bola urobená, bola zbytočná. Preto hovorím 

a varujem aj pred týmto, že pán Guldan zase strieľa odboku. Poďme si to 

vydiskutovať s mestom, povedzme s Ministerstvom dopravy... Ja som diskutoval aj 

s hlavnou architektkou, komunikujem aj so štátnym tajomníkom Ministerstva 

dopravy Viktorom Stromčekom. Hovorím, aká je realita. Tieto aktivity budú 

posúvané. Prekladiská, logistické centrá zákonite budú musieť byť vytlačované 

k nultému obchvatu k diaľnici a nie v strede mesta. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. To bola reakcia na príspevok pána poslanca 

Guldana. Nie, nie, nie. Toto naozaj.... Rokovací poriadok - vidím, že máme 

nedokonalý. Takto by sme sa mohli strieľať až do rána. Rokovací poriadok, ja vám 

ho prečítam; teda ten bod 22: „Ak bola diskusia uvedená ... v diskusii uvedená 

zjavná  ... nepresnosť, alebo nesprávnosť, poslanci majú právo na prednesenie jednej 

faktickej poznámky, ktorou reagujú na vystúpenie rečníka v rámci jeho jedného 

vystúpenia. Na prednesenie faktickej poznámky sa poslanci hlásia najneskôr do 

ukončenia  ... diskusného príspevku, na ktorý chcú reagovať. Čiže, pán poslanec ... 

nie, nie, nie - počúvajte ma ... to ... z tohto vyplýva, že pán poslanec Guldan, keď  ... 

prednášal svoj návrh na uznesenie, vtedy ste sa mohli hlásiť, keď si... ste si mysleli, 

že zaznela ... zjavná ... nesprávnosť s faktickou poznámkou. Toto už pán poslanec 

Guldan zjavnou  ... teda faktickou reagoval na zjavnú nesprávnosť faktickej 

poznámky pána poslanca Drozda a vznikol tu zmätok. Takže prepáčte ...  ... 

prepáčte! Takže tak. Skúsme si naštudovať rokovací poriadok nabudúce. Teraz už 

nedám slovo k tomuto, čo zaznelo od pána poslanca Guldana a pána poslanca 

Drozda, nikomu. Ak máte ešte riadne ... Nie, nie, nie ... nie. Keď ... keď pán poslanec 

Guldan prednášal, opakujem - prednášal ten svoj návrh uznesenia, na to sme mohli 

všetci reagovať, alebo všetci reagovali ... Toto ... Nereagovali. Reagoval pán 

poslanec Drozd; ... reagoval vždy na pána poslanca Guldana. Len sa to tu trošku 

zvrhlo, keďže faktickými na faktické potom ste navzájom reagovali. Takže poprosím 

ešte raz, rokovací poriadok je síce zložitý, ale keď sa prečíta a párkrát teda aplikuje, 

tak si ho dostaneme do krvi. Nikto sa nehlási riadne v bode Rôzne. Končím bod 

Rôzne. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby prednášala návrhy uznesení 

v poradí, ako boli podávané.  

 

p. Tomášková: No, tak sa do toho pustime. Myslím, že ich je 9. Takže ideme trošku čítať.. 

grafológiu. Takže 1. návrh uznesenia v bode Rôzne predložil pán kolega Drozd a je 

v tomto znení: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov : po a) iniciovať s vlastníkom budovy 

Prievozská radnica, firmou Probios, s.r.o., ktorá sa nachádza na Mierovej ulici ... tam 

je asi oprava, ale nepodstatné ... Radničné ... ale parcelné číslo 11/110/2, LV 5463, 

rokovanie o odkúpení predmetnej nehnuteľnosti pre potreby mestskej časti 

Bratislava-Ružinov; Po b) pripraviť návrhy potenciálneho využitia objektu; A po c) 

predložiť informáciu na rokovanie miestneho zastupiteľstva, septembrový termín 

rokovania miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči, pán starosta. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia nejaké pripomienky? Pani 

poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Pani Tomášková, to je potenciálneho - aj tak to musíme predložiť tento 

návrh a čítate potencionálneho. Tak ktoré slovo? Potenciál ... 

 

p. Tomášková: Je to podstatné? Potenciálne. Prokurátor nám to napadne? Tak prosím vás, 

akože buďme dôstojní. Po ...veľmi pekne poprosím. ... Potenciálneho. 

Ospravedlňujem sa za gramatickú chybu. Sme unavení. Myslím, že to nie je taký 

problém. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

schválili. Poprosím ďalšie uznesenie. 

 hlasovanie č. 10. 

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

- uzn. č. 465/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: 2. návrh uznesenie je od pána kolegu Patrika Guldana. Dopredu sa 

ospravedlňujem, budem hovoriť zle. Snáď ... podstata bude správna. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov po a) podporuje iniciatívny návrh 

Fakulty architektúry STU a komisie územného plánovania, životného prostredia 

a dopravy vyhlásiť na území Zimného prístavu ochranné pásmo národných 

kultúrnych pamiatok; Po b) ukladá referátu územného plánu a regionálneho rozvoja 

zabezpečiť súčinnosť a participáciu v procese tvorby a prípravy územno- ... 

plánovacích informácií, podkladov ... /poprosím o pomoc/ ... medzi osobou 

s odbornou spôsobilosťou na obstaranie spracovateľom územno-plánovacej 

dokumentácie s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity; Po c) žiada 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, začať proces 

obstarávania územného plánu zóny Zimný prístav v zmysle Štatútu mesta, požiadať 

hlavné mesto SR Bratislavy o súhlas s obstarávaním. Nech sa páči. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Pán poslanec 

Drozd. o ... Mikrofón. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som chcel dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali oddelene 

o a) a tých zvyšných.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Podľa rokovacieho poriadku sa vyhovuje. Takže poďme postupne. 

Je potrebné čítať ešte raz? Asi áno.  

 

p. Tomášková: Áno? Treba? Tak po a) sa ... tak to nepoviem úplne presne, ale aby sme to 

skrátili – po ... aby sme podporili iniciatívny návrh Fakulty architektúry a komisie 

vyhlásiť na území Zimného prístavu ochranné pásmo atď., čo sa venovali potom 

tvorbe územno-plánovacej dokumentácie a s obstarávaním a pod. To je ten ... tá prvá 

časť. Áno? Týkajúce sa tejto časti. Takže nech sa páči. 
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p. Pekár, starosta MČ: Takže hlasujeme o prvej časti návrhu uznesenia. Vieme, o čom 

budeme hlasovať. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Ten ... táto časť 

uznesenia bola schválená.  

 hlasovanie č. 11. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 466/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Druhá časť je ... Aha, počkajte ... musím ... to bolo zmätočné. Lebo - 

prepáčte. Pán kolega, on má po a), po b), po c). Tak čo bola tá prvá časť? Tak potom 

sme hlasovali iba o podpore iniciatívneho návrhu. Takže berem späť. Takže teraz 

ideme hlasovať, že ukladá referátu územného plánu a regionálneho rozvoja 

zabezpečiť súčinnosť a participáciu v procese tvorby a prípravy územno-plánovacích 

informácií, podkladov medzi osobou s odbornou spôsobilosťou na obstaranie atď. ... 

Ja sa... lebo .. pán Guldan, ja by som potrebovala trošku viacej potom natiahnuť, lebo 

zle sa to číta, tak sa ospravedlňujem. Takže teraz hlasujeme druhýkrát, po b) - hej? 

  

p. Pekár, starosta MČ: Takže nie. Teraz ideme hlasovať bod b) návrhu uznesenia. Vieme, 

o čom budeme hlasovať. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 8 poslancov, nikto nebol proti, 6 sa zdržali. Konštatujem, že časť 

b) bola schválená.  

 hlasovanie č. 12. 

           za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 466/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Teda tretia časť sa týka, že žiadame pána starostu Dušana Pekára začať 

proces obstarávania územného plánu zóny Zimný prístav v zmysle Štatútu mesta 

požiadať hlavné mesto o súhlas s obstarávaním. Takže nech sa páči. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa, budeme hlasovať o časti c) navrhovaného uznesenia. 

Vieme, o čom budeme hlasovať. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 9 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. Aj táto časť uznesenia 

bola schválená.  

 hlasovanie č. 13. 

           za: 9, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 466/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Ďalší návrh som predložila ja ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čiže mali by sme hlasovať ako ... teda o uznesení ako celku? 

 

p. Tomášková: Musíme ako celku teraz? ... nie?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie. Nie, nie. Poďme ďalšie uznesenie. 

 

p. Tomášková: Ďalší návrh uznesenia som predložila ja a týka sa nasledujúceho: Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov poveruje Ing. Mgr. Dušana Pekára, 
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starostu mestskej časti, iniciovať rokovania Združenia starostov mestských častí 

Bratislavy s primátorom hlavného mesta SR Bratislava: 1. o zmene zákona č. 

442/2002 Zb.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v spojitosti so 

súvisiacimi právnymi predpismi; 2. o návrhu úpravy Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislava, aby pri zverovaní správy komunikácií, napr. pri riešení parkovacej 

politiky, boli mestským častiam delimitované zodpovedajúce finančné prostriedky. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie bolo 

schválené. 

 hlasovanie č. 14. 

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

- uzn. č. 467/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Ďalší návrh uznesenia tiež som predložila ja a týka sa 

nasledujúceho: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti žiada Dušana Pekára starostu: 

a) zabezpečiť získanie podstatných informácií k zverejnenej inzercii – predaj 

pozemku na polyfunkčný objekt Ružinov, ktorý je podľa zverejnených údajov 

lokalizovaný v blízkosti Štrkoveckého jazera - Svidnícka ulica. Zdroj: 

www.reality.sk; b) v prípade, ak sa jedná o pozemok prislúchajúci bývalej materskej 

škole na Svidníckej ulici, iniciovať s vlastníkom rokovania ohľadne kúpy 

nehnuteľností pre potreby mestskej časti Bratislava-Ružinov; c) pripraviť návrhy 

poteciálneho využitia objektu; d) predložiť informáciu na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva. Termín: jún 2017. Nech sa páči. 

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

schválili. 

 hlasovanie č. 15. 

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

- uzn. č. 468/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Ďalší návrh uznesenia od pána kolegu Juska: Miestne 

zastupiteľstvo Bratislava-Ružinov žiada starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

predkladať informatívny materiál Správa o súdnom konaní medzi BVS, a.s. 

a mestskou časťou Bratislava-Ružinov na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 

Bratislava-Ružinov. Termín: každé zasadnutie zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. Zodpovedný: pán starosta. 

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 5 poslancov, 4 boli proti, 6 sa zdržali. Uznesenie nebolo 

schválené. 
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 hlasovanie č. 16. 

           za: 5, proti: 4, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Ďalší návrh uznesenia od pána kolegu Juska opätovne: Miestne 

zastupiteľstvo Bratislava-Ružinov odporúča starostovi požiadať primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy o revitalizáciu detských ihrísk, ktoré sú v správe Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Termín: 

ihneď. Zodpovedný: pán starosta.  

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie bolo 

schválené.  

 hlasovanie č. 17. 

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

- uzn. č. 469/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Návh od pána kolegu Patoprstého: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov: a) navrhuje Miestnemu úradu preveriť možnosti povolenia 

zberu šatstva pre obe organizácie prihlásené do obchodnej verejnej súťaže (viď. iné 

mestské časti a samosprávy v SR); b) žiada pozvať obe organizácie na rokovanie 

komisie územného plánu, životného prostredia a dopravy a sociálnej komisie 

a predložiť návrh riešenia na júnové rokovanie Miestneho zastupiteľstva. Termín: 

najbližšie Miestne zastupiteľstvo.  

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

schválili.  

 hlasovanie č. 18. 

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

- uzn. č. 470/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: Od pána kolegu Slobodu máme návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo 

žiada komisiu sociálnych služieb, aby vyhodnotila aktuálnosť výšky príspevku na 

zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a stanovisko komisie predložila 

ako informatívny materiál na rokovanie zastupiteľstva. Termín: najbližšie rokovanie 

miestneho zastupiteľstva.  

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, 2 sa zdržali. Uznesenie bolo 

schválené.  

 hlasovanie č. 19. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 2, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 471/XXVII/2017 
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p. Tomášková: Posledný návrh uznesenia od pána kolegu Matúšeka? Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada starostu Ing. Mgr. Dušana 

Pekára o nasledovné: Po 1.) iniciovať možnosť otvorenia parkoviska s akciovou 

spoločnosťou Zelenka určeného na parkovanie verejnosti na Záhradníckej, 

Palkovičovej do doby rozhodnutia súdu vo veci určenia vlastníka parkoviska 

z dôvodu kritického stavu parkovacích miest a chátrania štátneho majetku, ktorý 

roky spravovala mestská časť Bratislava-Ružinov; Po 2) . zaradiť ... zaradiť alebo ? 

... zariadiť alebo zaradiť? ... zaradiť uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV 

z roku 2017 bod 11 písm. g) zo dňa 28.3.2017 ako riadny bod na najbližšom 

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Nech sa páči. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Či by sa nemohlo ... alebo dá ... dávam procedurálny návrh na rozdelenie týchto 

... týchto ... tohto bodu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže ideme hlasovať jednotlivo. Ešte raz poprosím prvý ... 

 

p. Tomášková: Iniciovať možnosť otvorenia ... to je ... parkoviska na Palkovičovej, 

Záhradníckej do doby rozhodnutia súdu vo veci určenia vlastníka parkoviska, tak 

ako bolo následne povedané, takže k tejto veci. Nech sa páči. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Túto časť 

uznesenia sme schválili. 

 hlasovanie č. 20. 

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

- uzn. č. 472/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: A zaradiť uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 438/XXV z roku 2017 atď. 

ako bolo uvedené ako riadny bod rokovania na najbližšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Sú k tejto časti uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 11 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. Aj druhá časť 

uznesenia bola schválená.  

 hlasovanie č. 21. 

           za: 11, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 472/XXVII/2017 

 

p. Tomášková: To je všetko. 
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p. Pekár, starosta MČ: Čiže od ... schválili, resp. hlasovali sme o všetkých navrhnutých 

uzneseniach. Tým sme ... tým sme prerokovali všetky body dnešného programu 

rokovania miestneho zastupiteľstva. Poprosím o záverečnú prezentáciu.  

 záverečná prezentácia: 13 
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