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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

 

Z á p i s 

 

z pokračovania XXVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

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

 

 

Zasadnutie viedol : Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : PhDr. Patrik Guldan, Mgr. Petra Palenčárová 

 

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

  Ing. Tatiana Tomášková 

 

Ospravedlnení: Mgr. Attila Horváth, Ing. Peter Hrapko,  Mgr. Martin Lazík, 

JUDr. Martin Vojtašovič 

 

Neskôr prišli: Bc. Radovan Bajer, Ing. Katarína Šimončičová   

 

 

 

Program 

 

Voľba člena návrhovej komisie 

       - uzn. č. 451/XXVI/2017 

14.  Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na 

Banšelovej 4 

Predkladá: starosta 

- uzn. č. 452/XXVI/2017 

15.   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o  najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, 

odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá:  starosta     

- materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

16.  Harmonogram obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných 

uzáverách mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

- uzn. č. 453/XXVI/2017  

17.    Petícia proti zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: starosta 

- uzn. č. 454/XXVI/2017 

18.   Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie 

nových nedostatkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov a v subjektoch 

zriadených mestskou časťou Bratislava-Ružinov 

Predkladá: miestny kontrolór 

- uzn. č. 455/XXVI/2017 
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19.  Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 

2016 

Predkladá: miestny kontrolór 

- uzn. č. 456/XXVI/2017 

20.   Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov  

Predkladá: prednosta 

- uzn. č. 457/XXVI/2017 

21.   Interpelácie 

22.   Rôzne 

        a) Terénne úpravy a revitalizácia pozemku parcelné číslo 15294/35, ostatná plocha KU Ružinov 

            Predkladá: starosta 

         - uzn. č. 458/XXVI/2017   

        b) Stretnutie Dozornej rady  spoločnosti Cultus, a. s. s auditorom 

             Predkladá: Dr. Pavol Jusko, poslanec 

         - uzn. č. 459/XXVI/2017 

        c) Terénne úpravy a revitalizácia pozemku parcelné číslo 15294/275, ostatná plocha KU    

            Ružinov  

            Predkladá: Ing. Salvomír Drozd, poslanec 

             - uzn. č.460/XXVI/2017  

 

 
 
 
 

PREPIS 
z pokračovanie XXVI. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 

18.5. 2017  v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

 

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, je 13 prítomných poslancov, dovoľte, aby som otvoril 

pokračovanie rokovania  XXVI. Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov, 

ktoré sme prerušili dňa 25. apríla 2017. Ospravedlnení z neúčasti na dnešnom 

rokovaní sú: pán poslanec Horváth, Hrapko, Lazík a Vojtašovič. Neskôr na rokovanie 

príde pani poslankyňa Šimončičová a pán poslanec Bajer. Už som skonštatoval, že 

máme prítomných už 14 poslancov, čiže konštatujem, že ... rokovanie je 

uznášaniaschopné. Na minulom stretnutí sme zvolili za overovateľov pána poslanca 

Guldana, pani poslankyňu Palenčárovú a bol ...- áno, to sú overovatelia ... a návrhovú 

komisiu boli zvolení pani poslankyňa Fondrková, pani poslankyňa Tomášková a pán 

poslanec Lazík. Keďže pán poslanec Lazík sa ospravedlnil z účasti na dnešnom 

rokovaní, navrhujem doplniť návrhovú komisiu o pani poslankyňu Reinerovú. Má 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že 

do návrhovej komisie sme zvolili pani poslankyňu Rainerovú ako náhradníčku, resp. 

zámenu za pána poslanca Lazíka. Poprosím, aby si zobrala hlasovaciu kartu, materiály, 
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aby zaujala miesto v návrhovej komisii.  

 hlasovanie č. 32. 

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

- uzn. č. 451/XXVI/2017 

       

 

 

Bod č. 14 

Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na 

Banšelovej 4 

 

p. Pekár, starosta MČ: 25. apríla  sme schválili program a prerokovali sme si ho po bod č. 

13. Dnes pokračujeme bodom č. 14 a to je Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska 

Materskej školy, Piesočná 2 v objekte Banšelová 4. Materiál v krátkosti uvediem ja. 

Predkladaný materiál rieši vytvorenie 2 tried materskej školy v 2 pavilónoch v objekte 

Banšelová 4. Je to stavba bývalej ... bývalé detské jasle Banšelová 4 v Bratislave. 

Poprosím, aby sme tento materiál podporili a schválili, tak, aby sme mohli zvýšiť 

kapacitu materských škôl ... materských ... v materských školách. Toľko na úvod. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenie k tomuto bodu.  

 

p. Tomášková: /Sa ospravedlňujem.../  Návrh uznesenia znie, že: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu - po a) schvaľuje zriadenie elokovaného pracoviska Materskej 

školy, Piesočná 2, Bratislava v objekte Banšelová 4, Bratislava. Termín: po zaradení 

do siete škôl Ministerstva školstva, výchovy a vzdelávania a športu SR; po b) 

zriadenie výdajne školskej jedálne pri elokovanom pracovisku Materskej 

školy,Piesočná 2, Bratislava v objekte Banšelová 4, Bratislava. Termín: po zaradení do 

siete škôl Ministerstva; a po c) zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov 

potrebných na rekonštrukciu objektu a na vznik prevádzky elokovaného pracoviska 

Banšelová 4, vrátane  -Bratislava- vrátane výdajnej školskej jedálne do návrhu 

najbližšej zmeny rozpočtu. Termín: pri zmene rozpočtu. Pán starosta, prosím, dajte 

hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 14 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval. 

Konštatujem, že uznesenie k bodu č. 14 sme schválili.  

 hlasovanie č. 33. 

           za: 14, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 452/XXVI/2017 

 

 

Bod č. 15 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu 

použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-

Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom č. 15 - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej 
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súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia 

zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a 

doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. V krátkosti materiál uvediem 

ja. Medzi MČ Bratislava – Ružinov a OZ Humana bola ... uplynula teda platnosť 

zmluvy o vzájomnej spolupráci na zber použitých textílií a  ... odevov a obuvi. Účelom 

nájmu a tohto materiálu je umiestnenie 9 kusov zberných kontajnerov za účelom zberu 

použitých textílií, odevov a obuvi na dobu určitú a to na 2 roky. Na základe uvedených 

skutočností sú spracované súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a do toho ... 

do tohto času sa na mestskú časť Bratislava – Ružinov obrátili 2 subjekty, ktoré majú 

záujem o umiestnenie takýchto zberných kontajnerov; a to je Humana - People to 

People, Slovakia a druhý subjekt Ekocharita  ... Slovensko. Toľko na ... na úvod 

materiálu. K tomuto materiálu sa prihlásila aj pani Marta Kunáková. Poprosím, aby 

sme sa pripravili na hlasovanie, aby sme umožnili vystúpenie k tomuto bodu a potom 

otvorím diskusiu. Hlasujeme.  

 hlasovanie č. 34. 

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

- vystúpenie občana bolo schválené 

 

Pani Kunáková, nech sa páči, máte 3 minúty.  

 

p. Kunáková, zástupkyňa OZ: Dobrý deň prajem. Volám sa Marta Kunáková a prišla som 

sem v zastúpení Občianského združenia  Ekocharita Slovensko Slovensku a chcela by 

som vám toto občianske združenie veľmi v krátkosti predstaviť a pripadá mi 

minimálne vhodné a slušné, aby ste vedeli, o kom eventuálne môžete do budúcna 

rozhodovať. Veľmi nám záleží vstúpiť do tohto konania – akýmkoľkvek spôsobom 

rozhodovať budete. Tzn., že už máme za sebou 2 roky pôsobenia na Slovensku a sme 

vo väčšine mestských častí Bratislavy. Tam, kde nie sme, rokujeme, pretože tam ešte 

trvajú nejaké platné zmluvy. A v každom prípade sme na týchto mestských častiach 

uspeli; či už jednotlivými vstupmi do komisií, tzn., že jednali s nami priamo komisie 

a tie predkladali potom návrhy miestnemu zastupiteľstvu, alebo to išlo ako návrh 

rovno na miestne zastupiteľstvo. Ako som už povedala, sme prvá slovenská odberová 

kontajnerová spoločnosť. Pôsobíme na trhu 2 roky a zamestnávame slovenských ľudí, 

máme ... máme vlastne vyrobené kontajnery na Slovensku, odvádzame dane na 

Slovensku – proste sme tu ...všetky ostatné firmy sú zahraničné; vykonávajú vlastne 

podobnú činnosť ako my. V každom prípade komunikujeme so všetkými miestnymi 

časťami v rámci možnosti spolupráce, s oddeleniami, kde sa starajú o sociálne slabé 

rodiny. A musím povedať, že Ružinovská miestna časť bola jedna z prvých, s ktorými 

sme začali vôbec komunikovať. A veľmi radi by sme na vašom území boli a v každom 

prípade naša spolupráca s vašimi sociálne slabšími rodinami bude pokračovať 

i v prípade, že tu naše kontajnery stáť nebudú. Nikdy sme sa nezúčastnili v žiadnej 

mestskej časti formy takej, aká by nastala tu, tzn. klasické výberové konanie, pretože 

vo väčšine mestských častí to bolo o argumentoch a o možnostiach a schopnostiach. 

My tie kontajnery máme vlastne ... v Bratislave sme - v Petržalke, v Karlovke, 

v Lamači, Vrakuni, Vajnoroch a mnohých ďalších mestských častiach. Už sme 

v okolitých obciach okolo Bratislavy. Pred pol rokom sme vyhrali výberové konanie 

v Martine a v okolí, kde umiestňujeme kontajnery. Takže ono vlastne postupne, 

pomalými krokmi, ideme ďalej, ale záleží nám stále na tom, aby sme boli v Bratislave 

a aby sme boli aj vo vašej mestskej časti. Pokiaľ by ste sa chceli vy niečo spýtať, ja 

budem samozrejme veľmi rada. Ale rozhodne viem určite jednu vec, že v prípade ... 

teda, čo som už aj povedala ... v prípade toho, ak budete rozhodovať – chcem, aby sa 
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vám pod slovom Ekocharita niekto vybavil, alebo aspoň niečo, čo bolo povedané a 

niečo vypočuté, aby ste vedeli, o kom sa jedná. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán 

poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som si tento materiál pozeral, pozeral som si 

aj iné mestské časti. Keďže som pôsobil predtým v Karlovej Vsi na úrade, viem, že 

tam sme riešili podobné veci, riešili sme tam dlhodobo Humanu. Zhodou okolností 

sme sa aj s Vladom Slobodom teraz rozprávali, je tu poslanec a vicestarosta 

z Vrakune, ktorý nám povedal, že tiež to riešili 5 rokov, dokonca, Humanu a túto 

druhú spoločnosť vo Vrakuni; a momentálne je taký trend, nielen po Bratislave, po 

mestských častiach, ale po celom Slovensku, že skôr sa prikláňajú samosprávy k tejto 

slovenskej spoločnosti, pretože tá druhá spoločnosť má dosť nelichotivú povesť. A 

okrem občianskeho združenia  prevádzkuje aj sro- čku , prevádzkuje rôzne iné 

aktivity, ktoré už naozaj sa vzďaľujú tomu svojmu poslaniu, ktoré oni majú v názve. 

A preto by som prosil kolegov aj vás, pán starosta, aby ste sa zamysleli nad tým, ako 

to urobiť, aby mohli fungovať tieto obidve spoločnosti v Ružinove a aby občan mal 

právo výberu, že či to použité šatstvo hodí do spoločnosti, ktorá to posiela do krajín 

tretieho sveta, kam sa tie veci ani nemusia dostať, alebo to hodí do spoločnosti, ktorá 

to posúva ďalej našim slovenským spoluobčanom. Tá obchodná verejná súťaž je 

momentálne nastavená tak, že vlastne z nej vyjde iba jeden víťaz. To si myslím, že za 

štandardných podmienok, keby sme riešili nejaké komerčné aktivity, tak samozrejme 

je to správne a férové , ale v tomto prípade, kedy vlastne sú to 2 spoločnosti, ktoré 

poskytujú charitu, majú neziskový charakter a chcú pomáhať ľuďom, tak je to škoda, 

aby sme zbytočne teraz diskvalifikovali jednu spoločnosť, ktorá síce je menšia, je 

slovenská, ale nemá také kapacity, nemá také zázemie, ani finančnú ... finančnú 

disponibilitu, aby konkurovala celosvetovej spoločnosti Humana. Čiže to je taký apel 

na vás na všetkých, aj na vedenie MČ, aby sme to vyskúšali bez tej obchodnej verejnej 

súťaže. Ja tu mám aj uznesenia, ktoré boli v Karlovke a v Petržalke a dali im to 

priamym zadaním, alebo resp. uzavreli priamo zmluvu, alebo vymysleli nejakú inú 

technikáliu. Ja nie som právnik, dumal som nad tým, teraz som sa radil aj s pani 

Šurinovou, včera som sa pýtal aj pani Poprendovej, nejako to urobiť, aby naozaj mal 

Ružinovčan tú voľbu, či to hodí do jednej tej schránky alebo do druhej. Ďakujem. 

 

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

 

p. Alscher: Ďakujem za slovo. Ja chápem postup mestskej časti  v tom zmysle, že sa snažíme 

byť čo najtransparentnejší; a určite najtransparentnejším spôsobom je verejná 

obchodná súťaž, čo teda prirodzene kvitujem. Na druhej strane sa pripájam k názoru 

Martina Patoprstého, že myslím si, že pri takejto službe by som teda odporúčal, a už 

sme to myslím aj prerokovávali na inej pôde, pripojiť sa, alebo teda - hlásim sa k tomu 

názoru, že tieto zmluvy by sme mohli naozaj riešiť buď nejakým priamym zadaním, 

alebo potom na základe nejakého osobitného zreteľa. A - pričom navrhujem, alebo 

teda bol by som za, aby sme si určili samozrejme nejaký minimálny strop výšky toho 

nájomného, ktoré by ale bolo akceptovateľné pre obidve spoločnosti. Tzn., že ja za 

seba by som takisto chcel vyjadriť názor, aby sme pristúpili skôr k takémuto  ... 

riešeniu ako vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec, pán zástupca Pener a potom 
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poprosím pani doktorku ... buď Richterovú, alebo Poprendovú. Dohodnite sa. Lebo my 

sme tiež diskutovali u nás, že teda či pokračovať, alebo vyhlásiť, alebo akým 

spôsobom, aby to bolo právne čisté pokračovať v nájme a umožniť obyvateľom, aby 

sa zbavovali prebytočného šatstva a nerobil sa neporiadok pri kontajnerových 

stojiskách. Poprosím, dobre? Kolegyne, pripravte sa. Pán zástupca, nech sa páči, máš 

slovo.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán starosta už mi vlastne 

jednu  moju úvodnú vetu prebral. Áno, tomuto materiálu predchádzali rôzne diskusie 

aj na úrovni vedenia a s kolegami z miestneho úradu aj potom na komisiách. Ja chcem 

len podčiarknuť vlastne, že hlavný prínos pre mestskú časť a obyvateľov v konečnom 

dôsledku z týchto kontajnerov nie je ani tak dobrý skutok, tá charita, možno 

paradoxne, ale to, že časť šatstva, kabeliek, topánok, neviem, ešte možno nejakých 

ďalších predmetov, ktoré by končili v kontajneroch, alebo ... bežných odpadových ... 

alebo v horšom prípade porozhadzované, rozrýpané s prepáčením, asociálmi okolo 

kontajnerov, tie končia v nejakom uzavretom, ťažko dostupnom priestore. Priznám sa, 

ja si neviem veľmi dobre predstaviť fungovanie dvoch spoločností. Dúfam, že by 

medzi nimi nedošlo k nejakému konkurenčnému boju, že by si vzájomne robili zle, 

sprejovali sa, blokovali, znečisťovali tie kontajnery, atď., ale tú verejnú obchodnú 

súťaž – prihováram sa za ňu; pokladám asi naozaj za najčistejšiu alebo takú 

najpriehľadnejšiu metódu, ako sa dopracovať k jednému zmluvnému partnerovi. No, 

toľko myslím stačí. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani kolegyne, nech sa páči.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Dobrý deň. Teraz sa priznám, že otázka bola vlastne charakteru 

takého, či na priamo to vieme zadať niekomu? Boli tu 2 žiadosti. Na priamo by sme to 

vedeli zadať iba v prípade, ak by tu bol dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý by bol 

riadne zdôvodniteľný. Ak by tu bol 1 uchádzač, viem si to teoreticky predstaviť. 

Vzhľadom na to, že sú tu 2 žiadosti, tak najčistejší je vlastne tento spôsob, teda podľa 

môjho názoru; ale čo právnik, to názor.  

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Patoprstý. Ďakujem veľmi pekne, nemusíte 

už. 

 

p. Patoprstý: By som ešte poprosil pani doktorku, asi ona je najviac fundovaná, keby mohla. 

Ja s tým súhlasím, čo ste povedali, a ... ale chceli by sme nájsť správne nejakú 

technikáliu, aby mohli byť obidve spoločnosti. Nechceme teraz robiť nejaký 

konkurenčný boj; však tu ani nejde o konkurenciu a pri tých peniazoch, čo vlastne 

platí aj teraz Humana, to sú smiešne drobné za rok ... Čiže vymyslieť nejaký spôsob, 

aby tu boli obidve spoločnosti. Ružinov je veľmi veľké územie, veľmi veľa 

obyvateľov a určite by sa uplatnili obidve. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Tu máme odpoveď. Nech sa páči, pani doktorka.  

 

p. Poprendová, MÚ MČ: Môžem? Rozumiem tomuto záveru, ale nie som kúzelník. My tu 

máme nejaký Zákon o obecnom zriadení a Zákon o nakladaní s majetkom obce, ktorý 

hovorí presne - keby tu bola teraz pani Kučerová, tá vám to možno povie 

erudovanejšie ako ja, akým spôsobom môžeme nakladať s majetkom obce. Hej? Čiže 

.. neviem odpovedať na túto otázku, že akým spôsobom, že aké iné riešenie by sme my 
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našli, iné, ako zákonné.  

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Pôsobenie dvoch spoločností, ktoré budú 

manipulovať v uličných priestoroch, námestí, ulíc, vnútroblokových priestoroch, 

nepovažujem za najšťastnejší spôsob, pretože tieto kontajnery budú zasahovať do 

obrazu týchto priestorov. Ja si myslím, že by sme mali riešiť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, osloviť, zaangažovať jednu firmu. Ak sa dobre pamätám, na 

komisii sme prerokovávali tento bod. Pokiaľ viem, tá spoločnosť Humana nedopadla 

... nedopadla dobre. A myslím, že sme ... na komisii sme ale nemali náhradu. 

Nehovorili sme o inej firme; ak sa to  ... ak si to dobre pamätám. Ale vystúpenie tejto 

dámy, ktorá tu bola – ja som sa len jej chcel spýtať, akým spôsobom, akým obsahom 

napĺňa pojem Ekocharita. Čím a ako? Keby to mohla zdôvodniť. Pre mňa to bude 

veľmi dôležité, aj to, ako potom by som hlasoval. Som za to, aby to bola jedna firma, 

ktorú si my vyberieme a povieme, že bude robiť tento zmysluplný ... tieto aktivity. 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Reinerová: Ďakujem. Ja som chcela poprosiť pani Poprendovú, keby kontaktovala iné 

mestské časti a preverila - alebo zodpovedných pracovníkov úradu, ako fungujú 

v iných mestských častiach tieto inštitúcie alebo entity? Lebo viem z vlastných 

skúseností, že niekde sú 2 kontajnery na zber šatstva vedľa seba od rôznych firiem. 

A nie ... nie som presvedčená o tom, že je to zákonné alebo nezákonné, ale viem, že 

takto fungujú. A určite je to tak aj v iných mestách. Obidve tieto organizácie sa 

prezentujú tým, že robia charitu. A myslím si, že mali by sme obidve tieto inštitúcie 

podporiť v ich aktivitách.  

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja práve tu listujem uznesenie z Petržalky a oni 

to urobili tak, že dali návrh na prenájom časti pozemku pre - a) Humana - People to 

people, OZ; b) Juraj Kunák, s.r.o. – čiže obidvom. A napr. ešte... pardon, otvorím 

z Karlovky, kde bez obchodnej verejnej súťaže, priamo zastupiteľstvo napriamo 

schválilo uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií pre jednu 

spoločnosť. To iba na margo toho, čo sa pýtala Anka Reinerová, že ... toto som 

narýchlo našiel – 2 uznesenia v iných mestských častiach. Nehovorím, že to je 

zákonne správne, iba hovorím, že tak to urobili inde. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem.  

 

p. Poprendová, MČ: Ak môžem ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani doktorka, nech sa páči. 

 

p. Poprendová, MÚ MČ: ... túto skutočnosť v tej Petržalke, to si pamätám. To som videla ja, 

že tam bola taká alternácia, že bola ... boli 2 spoločnosti, kde bola ... bol variant A 

a variant B a vlastne zastupiteľstvo rozhodlo z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Len ja apelujem na to, že tam je potrebné, aby bolo riadne zdôvodnené ten osobitný 
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zreteľ. Hej? Čiže - na tom to všetkom stojí.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež ešte ... nikto sa nehlási do diskusie ... 

Končím diskusiu. Tiež ešte raz zopakujem to, čo sme hovorili. Áno, pôsobila tu jedna 

spoločnosť. Nebola zazmluvnená, pretože bola jedna a bolo to zaujatím verejného 

priestranstva, ak sa nemýlim. Keďže prišli 2 žiadosti, nebolo to rozhodnutie rýchle, ale 

mali sme niekoľko porád, kde kolegyne z právneho oddelenia pripravili najčistejšie 

riešenie vyhlásením verejnej ... verejnej obchodnej súťaže. Všetko. Ďakujem. 

Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

p. Tomášková: Tak... počkáme chvíľočku?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Rokovací poriadok hovorí, že uznesenie sa má pripraviť v diskusii, 

prečítať a dať návrhovej komisii. Ale diskusia už bola uzatvorená. Zasa, poprosím 

nejaké ... nejaký rokovací poriadok tu existuje. To ...je zasa mimo rokovacieho 

poriadku, tu nie je diskusia. Keď vy máte komisie, tak tam si prizývate aj subjekty 

o bodoch, ktorých rokujete. Nechcem ukrátiť nikoho o ... o možnosť vystúpiť, ale to 

by sa ... to by naozaj tu bola diskusia, kde ja by som bol moderátor a nikam by sme sa 

nepohli. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia.  

 

p. Tomášková: Takže k danému bodu rokovania: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

materiálu- po a) schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 

na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerom ... 

kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na 

území mestskej časti Bratislava-Ružinov; po b) odporúča Ing. Mgr. Dušanovi 

Pekárovi, starostovi - po 1.) zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia 

zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek 

a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. Termín: ihneď po podpise 

uznesenia. A po 2.) uzatvoriť nájomnú zmluvu s víťazným navrhovateľom. Pán 

starosta, nech sa páči, dajte hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 6 poslancov, 3 boli proti, 6 sa zdržali. Uznesenie k bodu č. 15 sme 

neschválili. 

 hlasovanie č. 35. 

           za: 6, proti: 3, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 1 

- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 

 

Bod č. 16 

Harmonogram obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných 

uzáverách mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č. 16 - Harmonogram obstarávania územných 

plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti Bratislava-

Ružinov. Dámy a páni poslanci, Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia 

pripravil materiál, ktorý vyplynul z uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 186/XI/2012 
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bod c) zo dňa 5.5.2012. Úloha predkladať do každého miestneho zastupiteľstva 

informatívny materiál o plnení  harmonogramu predpokladaných termínov územných 

plánov zón. Na základe uznesenia bola spresnená požiadavka predkladať aktuálny stav 

a z uznesenia zo dňa 28.3.2017 bola požiadavka o zaradenie informatívneho materiálu 

ako riadny bod programu. Tento materiál, resp. už inovovaný materiál bol 

prerokovaný na ostatnej komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

tento týždeň v pondelok. Poprosím kolegyne, alebo kolegyňu, pani Mgr. Szökeovú, 

aby bola pripravená odpovedať na vaše otázky. Toľko k uvedeniu materiálu. K tomuto 

bodu sa prihlásila aj pani Blanka Ludvigová. Dúfam, že som neskomolil vaše meno. 

Poprosím pripraviť sa na hlasovanie, aby sme umožnili pani Ludvigovej vystúpiť 

k bodu č. 16. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto sa nezdržal. Poprosím, pani Ludvigová, 3 

minúty. Nech sa páči.  

 hlasovanie č. 36. 

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

- vystúpenie občanov bolo schválené 

 

p. Ludvigová, obyvateľka MČ: No, ja si dovolím takú informáciu. – Sledujem vývoj 

spracovávania územných plánov zón prakticky od roku 2010. Hlavne teda v sústredení 

na Štrkovecké jazero a v jeho okolií. V 2010 je také, že vznikli tam také zvláštne 

paradoxy, že mnoho vecí sa neriešilo počas celého obdobia; pretože už v roku 2011 

investor chcel postaviť polyfunkčný komplex, kde aj pán starosta Pekár dal negatívne 

stanovisko, takisto mesto. Ale napriek tomu sa s týmto objektom, polyfunkčným, 

pracuje naďalej v  ... v celých územnom pláne zóny. Je naozaj zarážajúce, že riešiteľ 

zóny, pán architekt Kaliský, pri spracovávaní nedodržiava žiadne zmluvné termíny, 

nedodáva podklady na oddelenia miestneho úradu a pán starosta to nejak toleruje. 

Neprekáža, že je  ... je to najlepšia cesta zdržovať územné plány, developeri na to len 

čakajú a sa ... svoje plány zorganizovali a výstavbu urobili tam, kde sa im chce. A aj 

podľa riešiteľa zóny je územie Štrkoveckého jazera ako cenné územie pre rekreáciu 

a šport, ale jeho výsledky a námety  o tom nesvedčia. Chýbajúci územný plán zóny 

vyústil až do toho, že developeri po ... teda bolo ... bola rozhodnutie o stavebnej 

uzávere, ktoré však developeri cez Okresný úrad bolo zrušené. Preto je znovu nutné 

vydať nové územné rozhodnutie a vyhnúť sa chybám, takým, procesným. Okresný 

úrad v predmetnom rozhodnutí uvádza nepravdivé tvrdenia o plánovanej výstavbe 

v prospech investorov; a preto žiadame, aby do vydania rozhodnutia o stavebnej 

uzávere, novej teda, aby neboli vydané žiadne územné rozhodnutia sa týkajúce sa 

tohto územia. Je naozaj zarážajúce, že - bavím sa hlavne o tom severnom brehu, kde 

má ten veľký polyfunkčný objekt vyrásť, ktorý stále v tom územnom pláne je, napriek 

tomu, že mesto dalo jasné stanovisko, že to nie je v súlade s územným plánom, ale pán 

riešiteľ aj  architekt, Kaliský,  ... toto absolútne neberie do úvahy. Aj keď podal nejaký 

ďalší návrh, opäť je to nejaký polyfunkčný komplex s funkciami, ktoré nepatria do 

stabilizovaného územia. A výstavba nie je v súlade s územným plánom. Len toľko, že 

takýto riešiteľ asi by nemal na tom poste byť. A to sa týka aj ...  

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Do diskusie sa hlási pán poslanec Jusko. 

  

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja sa nebudem presne ... Chcem sa k územnému ...zóne 

Ostredky vyjadriť. Chcem sa aj touto cestou verejne poďakovať za diskusiu a prijatie 

prednostom Okresného úradu Bratislava, JUDr. Marošom  ... Karšaňákom ... 

Karšákom ... Karšákom ... Karšňákom ... že ma teda prijal. A prítomný bol aj šéf 



10 

 

vlastne zodpovedný za územné plány, pán Matejíčka. Bavili sme sa o tom, on hovoril, 

že v princípe nemá problémy s našou ...územným plánom zóny. Pán Matejíčka ma 

upozornil, že to ... to schvaľovanie trvá 2 roky ... že to nie je jednoduchá vec. Na 

druhej strane mi hovoril, že či je v súlade s územným plánom hlavného mesta 

Bratislava? Tak ja som mu hovoril, že tvorca toho nášho územného plánu – 

Ostredkov- tvoril aj územný plán Bratislava. Opravte ma, ak hovorím, že to tak nie je. 

Ale tak som teda vyslovil, že ten názor, že je to v súlade. Oni to idú posielať teraz na 

magistrát, kde sa budú pýtať, či je to v súlade s tým územným plánom a potom budú 

prebiehať tie ďalšie následné kroky. On ma teda upozornil, že majú nedostatok 

pracovníkov, že je tam veľa ... veľká migrácia, fluktuácia pracovníkov, ale že teraz 

prijatím zákona o štátnej službe – tam budú nejaké úpravy, čo sa týka platov a teda ten 

... odbory budú ... bude tam viac zamestnancov a aj činnosť sa pravdepodobne urýchli. 

Zároveň som sa dotazoval aj k inej veci a to zatepľovanie ... povolenie k zatepľovanie 

budovy materskej škôlky, teda  ... základnej školy na Ostredkoch. Oni mi hneď, keď 

som tam bol, tak dali to rozhodnutie, vyjadrenie k projektovej dokumentácii 

k územnému stavebnému konaniu, s ktorým súhlasili, teda na Ostredky. On mi 

hovoril, nech to nebereme, že my sme ... že nám chcú teda nejakým spôsobom 

zdržiavať, alebo znepríjemňovať život. Lenže to je skutočne postavené na tom, že 

nemajú dostatok zamestnancov, ktorí by adekvátne, rýchlo vedeli reagovať. Takže ešte 

raz ďakujem za to prijatie a verím, že tá spolupráca bude dobrá a ďakujem ešte raz. 

  

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

 

p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Chcem predovšetkým poďakovať Ing. Ludvigovej, že tu 

....  prišla aj napriek tomu, že asi zdravotne nie je fit a že jej na srdci záleží oblasť, 

ktorá je veľmi dôležitá v Ružinove. Ja sa pripájam k tomuto bodu uznesením, ktoré 

prečítam: Mestské zastupiteľstvo Bratislava-Ružinov žiada starostu, Ing. Dušana Mgr. 

Pekára, aby zákonným spôsobom riešil zrušenie dohody  spracovateľovi A1 Respect 

vo veci územného plánu zóny Líščie Nivy - Palkovičová a trhovisko Miletička 

z dôvodu neplnenia predmetnej zmluvy. Ďakujem.  

 

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

na záver, keď som bol oslovený – vzťah mestská časť a spracovateľ - my sme si na 

ostatnom rokovaní komisie povedali a teda súhlasili s tým viacerí členovia komisie - 

my keby sme vypovedali zmluvy, tak sa vrátime do bodu 0. To, čo povedal pán 

poslanec Jusko – To ... ten územný plán zóny trvá aj na ... na ... ako podľa môjho gusta 

dosť, alebo veľmi dlho. Spracovateľ dostal ... sankcie na základe zmluvy. Tieto 

zmluvy boli podpísané dávno, dávno predo mnou. Ja som nikoho nevysúťažil, ani som 

s týmto spracovateľom zmluvu nepodpísal. A viem, že mal prísť na komisiu, ale sa 

ospravedlnil z dôvodu účasti na komisii v mestskom  ... mestského zastupiteľstva 

a myslím, že včera bol na Odbore životného prostredia, územného plánovania  ... 

a dopravy. Takže ... zrejme ... a dúfam, že dohodli termíny, kedy bude už urýchlene 

dopĺňať veci, ktoré mal už dávno doplniť. S faktickou pán ... už ... už som uzatvoril 

diskusiu, ale asi som povedal zrejmú nesprávnosť. Nech sa páči. 

 

p. Matúšek: ... aj všetci prítomní - ja s vami súhlasím a veľmi dobré vám rozumiem, že do 

akého stavu idem a rozumiem aj tomu, čo povedala pani Ing. Szökeová ...pardon, pani 

Mgr. Szökeová . Zmluva bola dohodnutá aj na Respect v roku 2010 oddielu. Máme 

rok 2017. Ak regulujeme územie a to regulovanie územia je... si neodkladne vyžaduje 

situácia, ktorá je tam napätá. - Spomeniem iba Radošinské naivné divadlo a vôbec 
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všetky akcie v tejto oblasti – to je špecifikum. My ho musíme riešiť. My nemôžeme 

čakať na to, že či sa pánovi architektovi inžinierovi proste podarí popri tých jeho 

vyťažených akciách plniť aj zmluvné dielo. Radšej pôjdem do situácie, to je môj 

subjektívny názor, že začnime od začiatkov, začnime s ľuďmi, ktorí sú spoľahliví 

a ktorí budú konať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. To nebola faktická, žiaľ. Poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 

  

p. Tomášková: Takže urobím tak, že to spojíme vlastne k pôvodnému návrhu uznesenia, že 

berieme na vedomie, dávame najprv zmenu, že sa rozširuje tento návrh uznesenia 

o bod b), ktorý predniesol pán Matúšek, lebo on dal návrh uznesenia k bodu 16. Hej? 

Takže on navrhuje, aby sme k tomu, že berieme na vedomie, že žiada starostu miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Ing. Mgr. Dušana Pekára, aby zákonným spôsobom riešil 

zrušenie predmetnej zmluvy spracovateľovi A1 Respect, vo veci územného plánu 

zóny Líščie Nivy – Palkovičová a trhovisko Miletičova z dôvodu neplnenia 

predmetnej zmluvy. To je návrh, ktorý je vlastne pozmeňujúci a pán starosta, prosím 

vás, nechajte hlasovať. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Čiže, podľa rokovacieho poriadku by sme mali najskôr 

o doplňujúcom návrhu a potom o uznesení ako celku. Čiže pripravme sa na hlasovanie 

o návrhu, ktorý predniesla predsedníčka návrhovej komisie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za ... za hlasovalo 7, 1 bol proti, 7 sa zdržali. Toto doplnenie uznesenia nebolo 

schválené.  

 hlasovanie č. 37. 

           za: 7, proti: 1, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 1 

- návrh nebol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím predsedníčku návrhovej komisie opäť. 

 

p. Tomášková: Takže hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia k prerokovanému bodu č. 16, 

a to je Harmonogram obstarávania územných plánov zón, ktorý znie, že: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie harmonogram obstarávania 

územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách v mestskej časti  

Bratislava-Ružinov. Pán starosta, prosím, dajte hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Uznesenie k bodu č. 

16 sme schválili.  

 hlasovanie č. 38. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 453/XXVI/2017 

 

 

Bod č. 17 

Petícia proti zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava-Ružinov 
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p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č. 17 - Petícia proti zahusťovania sídlisk v mestskej 

časti Bratislava-Ružinov. V krátkosti uvediem tento materiál ja. Dňa 21.6.2016 bola 

doručená na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov petícia. Túto petíciu 

v zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov som 

prerokoval so zástupcami petičného výboru dňa ... dňa 6.9.2016 a opakovane 

16.9.2016. Dňa 27.9.2016 bola na Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov predložená informácia o doručení a spôsobe vybavenia petície proti  ... 

zahusťovaniu sídlisk v mestskej časti Bratislava-Ružinov a následne bolo prijaté 

uznesenie, kde má byť predložený materiál - Petícia proti zahusťovaniu sídlisk v 

mestskej časti Bratislava-Ružinov a tak sa dnes stalo. K tomuto bodu sa prihlásili 

dvaja obyvatelia. – Pán ... pán Buocik, mestský poslanec a pani Poláčiková. Poprosím 

hlasovaním umožniť vystúpiť k tomuto bodu. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Poprosím, pán Buocik, nech sa páči, 3 minúty a pripraví sa pani Poláčiková.  

 hlasovanie č. 39. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- vystúpenie občanov bolo schválené 

 

p. Buocik, obyvateľ MČ: Ďakujem pekne, pán starosta. Dámy a páni, ja myslím, že o tejto 

petícii je ... je zbytočné nejak sa zoširoka o tom rozprávať. Všetci vieme, všetci sme 

volení Ružinovčanmi. Všetci vieme, že to neustále zahusťovanie, miznutie zelene, 

pribúdanie áut je ... je niečo, čo Ružinovčanov trápi úplne zo všetkého najviac. Je to 

jednoducho téma, ktorá sa v Ružinove nedá ignorovať. Väčšina ľudí si Ružinov 

pamätá ako miesto, kde bolo kopec zelene, kde medzi domami boli široké ... široké 

trávniky, široké priestory a o toto my postupom času prechádzame. Preto som v roku 

2014 inicioval a zozbieral petíciu so skoro 5 000 podpismi proti zahusťovaniu 

ružinovských sídlisk a za vyhlásenie stavebných uzáver. Ja sa chcem venovať najmä 

tým stavebným uzáverám, pretože to je to, čo sa dnes v Ružinove nedeje. V Ružinove 

sú vyhlásené 2 stavebné uzávery, pričom 1 je vyhlásená už úplne zbytočne a týka sa 

tej budovy Penty na rohu Bajkalskej a Ružinovskej. Tam stavebná uzávera bola 

vyhlásená po tom, ako ten objekt bol skolaudovaný. Neviem, či sa mám smiať, alebo  

alebo mám plakať, ale je to absolútny výsmech všetkým tým ľuďom, ktorí tú petíciu 

podpísali. To je 5 000 ľudí, ktorí sú výlučne z Ružinova. Sú to výlučne Ružinovčania. 

A teraz každý, kto chodí okolo a vidí to z električky, alebo vidí to z Bajkalskej ulice, 

tak si môže povedať, že - načo ja mám samosprávu, ktorá moje práva absolútne 

nijakým spôsobom nechráni? Ale dovoľte mi prečítať pár projektov, ktoré by tu nestáli 

v Ružinove, keby ... keby boli vyhlásené stavebné uzávery vtedy, kedy mali vyhlásené 

byť. Ružinovská 2010 – To je 12-poschodová budova pri otočke električky, 

Ružinovská 44 ... naopak ... Ružinovská 2010 – to je ... to je stavba, ktorá mala mať 8 

poschodí – má 9 poschodí. Ružinovská 44 je 12-podlažný objekt pri ... na konečnej 

električky. Prima park 2 je ... nebyť ... nebyť toho, že ľudia intenzívne bojujú proti 

tomu, tá stavba na Jašíkovej dávno stojí. Objekt Klingerka na ... to je 35-poschodová 

... 35-poschodový vežiak, kde je developer J&T  ... na ... na Prístavnej ulici, ktorá ... 

ktorá spôsobí také zahustenie dopravy, že budeme sa všetci čudovať. Už som spomínal 

tú budovu Rossumu – to je tá budova Penty, to sú tie 2 11-podlažné veže na rohu 

Bajkalskej a Ružinovskej. Výstavba na Seberíniho – choďte sa opýtať ľudí na 

Seberíniho, že či sú s tým spokojní? Je to stavba, kde stavebné povolenie... územné 

rozhodnutia aj stavebné povolenie bolo podpísané už za starostu Pekára. Všetci vieme 

o probléme Treenium, kde ... kde hrozí, že tá stavba bude mať miesto 9 poschodí bude 
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mať 18 poschodí. Projekt ... ja to len veľmi rýchlo dokončím ... projekt Bergamon – 

tam je 800 bytov. Stanica na Nivách ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím mikrofón ... Poprosím pani Poláčiková, nech sa páči. 

Charakter rozhoduje – to bolo kedysi na billboardoch, takže nemám k tomu čo dodať. 

Nech sa páči. Pani ... pani Poláčiková, nech sa páči. Pani Poláčiková, nech sa páči. 

Poprosím dodržiavať časový limit.  

 

p. Poláčiková, obyvateľka MČ: Dobrý deň. Chcela by som upozorniť, že ten ... tých ... ten 

počet 5 000 Ružinovčanov s trvalým pobytom v Ružinove niečo nasvedčuje ... 

niečomu nasvedčuje. A chcem potvrdiť, alebo dať také tvrdenie, že keby to inicioval 

ktorýkoľvek poslanec, ktoréhokoľvek poslaneckého klubu, tak možno bude pri ... 

možno aj viac toľkoto hlasov. Ale iné chcem povedať. Sociologický ústav robil 

prieskum v roku 2005, kde sa pýtali, aká je spokojnosť, alebo čo očakávajú od ... 

občania od samosprávy. 97% opýtaných povedalo, že neočakáva už nič. Čiže tým je 

jasne povedané, aká je nespokojnosť s obyvateľmi s funkciou a s výkonom 

samosprávy a vôbec tej odovzdanej správy tohto štátu práve na samosprávu. To je 

jedna vec. A druhá vec – od nespokojnosti k extrémizmu je veľmi tenká čiara. Chcem 

na vás apelovať, aby ste počúvali tých ľudí, pretože sem príde niekto, ktorý bude mať 

veľmi jednoduché riešenia a všetci sa budeme čudovať! Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dovolil by som si vystúpiť ja, aby som trochu 

aj objasnil veci a takisto, aby som zareagoval. Ale nechcem faktickou. Potom 

odovzdám vedenie pánovi zástupcovi, keďže podľa rokovacieho poriadku sa tak má 

stať. Prvý predrečník: – Áno, túto petíciu naozaj som bral vážne. Ale vážne do tej 

chvíle, keď ... vlastne 26.6. bola doručená na ... do podateľne miestneho úradu 

s odôvodnením, že - stopnime petíciu, aby nebolo referendum. Pani Poláčiková 

povedala niečo, čo je veľmi vážne. Keby sme sa nebáli a spustili aj referendum, malo 

by to inú váhu. Nehovorím, že petícia nemá váhu, ale  ... beriem to čisto ako politickú 

záležitosť. Čisto ako politickú záležitosť. A z tohto dôvodu ... nemenovaný bulvárny 

denník si zgustol na tom, že nevybavujeme petície. A ja vám poviem, že ...  - nie že 

prečo nevybavujeme, ale prečo si na tom zgustol. Lebo 26.6. sa blížili prázdniny. 

Podľa ... podľa zákona na prerokovanie sme mali 30, resp. 60 dní. My sme požiadali 

zástupcu alebo splnomocnenca petičného výboru o predĺženie lehoty a  ... a pozvali 

sme ho na prerokovanie aj s petičným výborom na dátum 17.8.2016. August sú 

prázdniny. Čo sa nestalo. 16.8. tento splnomocnenec za ... za petičný výbor napísal 

mail, kde hovoril, že sú dovolenky a je na rokovaní mimo Bratislavy. Zhodou 

okolností v deň, kedy sme mali mať prerokovanie petície, 17.8. bol som na pracovnom 

obede na Hviezdoslavovom námestí - a čo si myslíte, koho som videl v tej reštaurácii? 

Tohto splnomocnenca. Takže to nebolo, že prázdniny a mimo Bratislavy. To bolo 

o tom, že prázdniny, uhorková sezóna a kto by v bulvári čítal to, čo napíše neskôr. 

Čiže vyhoveli sme tejto žiadosti a stanovili sme nový termín ... nový termín na 

prerokovania  ... na prerokovanie petície 6.9.2016 o 13.00. A tento splnomocnenec bol  

... bol požiadaný, aby informoval petičný výbor o novom termíne. Splnomocnenec 

potvrdil termín 6.9. aj informáciu, že informoval petičný výbor. 2.9. opakovane 

požiadal z dôvodu konania mimoriadneho mestského zastupiteľstva o zmenu termínu. 

To už sme prostredníctvom ... prostredníctvom pána prednostu informovali, že tento 

termín je záväzný. 6.9. o 13.00 malo byť rokovanie. 11:09 pán splnomocnenec 

požiadal o nový termín. 6.9. o 13 –tej  bolo prerokovanie petície za účasti jednej  ...  

petičiarky. A 9.9. sme dostali od splnomocnenca list, že žiada o vykonanie nápravy pri 
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vybavovaní petície a o stanovenie nového termínu prerokovania petície. Túto petíciu 

sme nakoniec prerokovali 19.9. o 16:00. Čo k tomu dodať na záver? Beriem to vážne -  

ale aj ako politickú predvolebnú kampaň. Nie je lepšie si vyzbierať v dobre ľúbivej 

petícii v názve petícii podpisy a ... nechcem povedať, že manipulovať s ľuďmi 

a sľubovať im, že vyhlásime  ... vyhlásime stavebnú uzáveru v celom Ružinove.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ako bolo avizované, dokončím ako predsedajúci 

tento bod. Diskusia – prvá prihlásená pani poslankyňa Tomášková, nech sa páči.  

 

p. Tomášková: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja som veľmi váhala, že či ten návrh zmeny 

uznesenia dám k tomu predchádzajúcemu bodu alebo k tomuto. Nakoniec som rada, že 

som sa rozhodla k tomuto, pretože ja si nemyslím, že k  ... je ... v tejto petícii ide len 

o tú petíciu, ale v prvom rade my máme poschvaľovaných 14 spracovaní územných 

plánov zón. A ja sa uchádzam o to - a to je ten jediný nástroj, že v tých  schválených 

zadaniach schvaľujeme, alebo spúšťame proces vyhlásenia stavebnej uzávery. A toto 

sa tu nedeje, alebo podarilo sa nám to len vo veľmi malých prípadoch. A moja ambícia 

myslím, že väčšiny z nás, aby sme naozaj postupovali zákonným spôsobom. A ja 

nevnímam vyhlásenie stavebnej uzávery ... musím povedať, že nie som ... som ten 

človek, ktorý ... som si vedomá toho, že rozvoj Bratislavy nezastavíme a povedať si, 

že tuná už nikdy nič stáť nebude, je veľmi utopistický názor, ale myslím si, že máme 

maximalizovať snahu, aby územný plán sa tvoril tak, aby všetky faktory, ktoré doňho 

vstupujú, aj všetky záujmy, vytvorili kompromisné a ... čo najideálnejšie riešenie. Keď 

sa pozrie aj definícia vôbec čo je to územného plánovania, tak aj takto je formulovaná. 

A tie stavebné uzávery ja vnímam práve na to, že ten priestor, kedy je vyhlásená, tak 

má urýchliť práve ten proces spracovania územného plánu zóny v súlade s platným 

územným plánom. A je potom snahou všetkých zainteresovaných strán, aby trvala čo 

najkratšie, prijal sa záväzný dokument – územný plán zóny a čo na najdlhšie obdobie 

boli jasne stanovené pravidlá. To je na úvod. A ešte na začiatok - moje vystúpenia nie 

sú motivované žiadnou politickou ambináciou v predvolebnom boji. Preto prosím vás, 

aby sme sa vyvarovali ... alebo teraz môžeme sa obviňovať, keďže pán starosta tu nie 

je, ale už aj včera to bolo na tom stretnutí povedané – každé naše vyhlásenia, alebo 

každá naša snaha bude teraz vlastne braná, že ... že čokoľvek povieme, je moja 

politická ambícia. Tak ja ... ja vyhlasujem, že nie je. Nejdem do predvolebnej 

kampane. A dovolím si navrhnúť, ak budeme brať na vedomie túto petíciu, aby sme 

rozšírili to  ... to uznesenie o ďalšie body a teda a aby bolo branie na vedomie. A druhé 

navrhujem, že toto miestne zastupiteľstvo po b) vyjadruje znepokojenie nad pomalým 

procesom vyhlasovania stavebných uzáver v mestskej časti Bratislava-Ružinov. A po 

c) Žiada starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby predložil miestnemu 

zastupiteľstvu harmonogram procesu vyhlasovania stavebných uzáver v mestskej časti  

Bratislava-Ružinov na územiach, kde sa spracuváva územný plán zóny. Termín: 

najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ďalej k diskusii prihlásený pán poslanec Guldan. 

Prosím, Patrik. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán zástupca. Mne sa veľmi ťažko počúva, keď človek, 

ktorý sa v Ružinove a dnes už aj v meste angažuje ako poslanec, keď vyhlási 

v súvislosti s Ružinovom – „kde bol kopec zelene“. Ja si myslím, že ešte stále 

v Ružinove je ... sú veľké kopce zelene a s tým Ružinovom to nie je tak, ako to čierne 

opísal pán poslanec, mestský, Buocik. Najlegitímnejším spôsobom zahusťovania, 
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regulácie stavebných aktivít je presne to, čo povedala pani poslankyňa Tomášková -  

a viete, že sa tak deje. Ja tiež vnímam ako nešťastie, že sme vytipovali, alebo vybrali 

sme takých spracovateľov, ktorým to tak strašne dlho trvá. Príklad Cvernovky – tam 

ako tak postupovala ... postupoval proces územného plánu zóny, ale do toho vstúpil 

investor veľmi šikovne s tým, že vyhlásil urbanisticko-architektonickú súťaž. 

Samozrejme, že tie výsledky, ku ktorým sa dopracoval dovtedy spracovateľ mohli ... 

mohli, keďže išlo o korektného spracovateľa, mohli tí súťažiaci použiť, aj teda ten 

investor. Toto je spôsob - nie síce úplne legitímny, ale to, čo bolo spomenuté aj pánom 

Buocikom – Klingerka. Kolónia v  ... teda výstavba, uvažovaná výstavba 

v Klingerovej kolónii. Ja by som chcel poprosiť, aby sa mestskí poslanci za Ružinov 

zasadili - ja som oslovil pána primátora listom aj s nejakou dokumentáciou, kde som 

zdôvodnil, ako ... človek, ktorý sa v tom urbanizme trošku vyzná, že to vkladanie 

takých stavebných útvarov do tohto územia je ...  priam až absurdné. Takže je tam ... 

požiadal som pána primátora, aby urobil nápravu, pretože záväzné stanovisko 

magistrátu k tomuto investičnému zámeru bolo priaznivé; čo považujem teda za veľké 

... veľké nedorozumenie a lapsus. Ale voči tomu treba bojovať. Nie vystúpeniami, 

vystúpeniami na ... tuto na zastupiteľstvách, ale konkrétnymi požiadavkami 

adresovanými písomne, písomnou formou tým orgánom, tým ľuďom, ktorí ...  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Čas, Patrik. 

 

p. Guldan: ... ďakujem, skončím. Poslednú vetu ... ktorí ... ktorí môžu vo veci uskutočniť 

nápravu. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem aj ja. Nech sa páči, ďalší v diskusii pán poslanec 

Adamec. Prosím, nech sa páči. 

 

 p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem hneď na úvod povedať, že ja tu .. .alebo ten 

návrh bodu 17 podporím, ale musím k tomu povedať - ale. Ja si myslím - viete je 

veľmi ...veľmi ľúbivé - nestavať. Ale to asi nie je cieľom. Proste rozvoj sa zastaviť 

nedá. Regulovať-  samozrejme. Regulovať treba.  Mať územné plány zón - nutnosť. 

Ale nedá sa nestavať. A preto sa vyjadrím k tomu, čo hovoril pán mestský poslanec 

Buocik. Podpisujem, keď idem vzadu na Ružinovskej, poviem vždycky nespisovné 

slovo. To sú tie budovy For Inn, Ružinovská ... tisíc... - ja neviem tie adresy, ale vieme 

asi o čom hovoríme- konečná Ružinovskej . Keď vidím stavbu na Jašíkovej, vždy 

poviem aj vulgárne slovo;  keď vidím ...ako... jamu na Seberíniho, som absolútne 

proti. Ale - niekde už preboha stavať treba. Však zabrzdíme vývoj. Čo zlé na 

Klingerke?  Tomu -ako- celkom nerozumiem, pretože to je miesto, kde si Bratislavu 

vybrala dokonca taký malý Down Town - hej?- v úvodzovkách, kde sa stávajú aj 

vyššie budovy, stavajú tam oproti na Pribinovej. Prečo nie Klingerka?  Čo je ... čo je ... 

a  tam bývam,  prosím pekne, na rohu Bajkalskej Ružinovskej; Čo je zlé na tej 

prístavbe? Možno to nebolo papierovo v poriadku ale tá stavba tam nikomu zase až tak 

nevadí. No chvalabohu, že je tam,  a nie - preboha živého!-  na Ostredkoch alebo... 

alebo na Štrkovci. Naopak, druhý roh Bajkalská - Záhradnícka, ktorá je smerom k 

...Ružovej doline. no tak tam je  zabrzdená stavba už roky a je to tam v hroznom stave. 

Tam by som práve staval. To je bývalá Drutechna. Drutechna sa zbúrala pred -ja 

neviem- pred pätnástimi rokmi? , - desiatimi rokmi? A je tam bordel. Stavať, stavať, 

stavať.  Treba to - ako  urobiť. Ale to je priestor, kde sa podľa mňa stavať dá. Lebo 

tam sú vyššie budovy. Čiže, prosím len, rozlišujme. Niekde ten územný plán by mal 

zabrzdiť tú výstavbu, aby sa fakt nezahusťovali plochy ako je Pošeň, ako sú Ostredky, 
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ako je ...ako sú Trávniky, ako je Jazero... To je dôležitá vec. Ale niekde, proste, tá 

výstavba, ten vývoj musí byť. Tak ja som len toto si považoval za povinnosť ... k tomu 

vystúpeniu povedať. Inak, samozrejme, podporím. Ďakujem. 

 

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

Tomášková, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Áno, absolútne sa hlásim k tomu, čo povedal  pán  Adamec, i keď možno 

mať názorové rozpory k jednotlivým stavbám, nie so všetkými sa ja stotožňujem ale 

toto je princíp stavebných uzáver; keď sa vyhlasujú stavebné ... spracovania územných 

plánov zón  - prečo tam je ten inštitút? Aby ten spracovateľ zadefinoval pravidlá, po 

určitej dobe sa chválili, a nikto do toho nevstupoval . Ale to nie je na večné časy. - Že 

sa tam schváli tá stavebná uzávera a nikdy nič tam  nebude stať.  Ona má ochrániť to 

územie po dobu spracovania územného plánu zóny. A mestská časť nutne potrebuje 

územné plány zón. A naša ambícia je tu - čo to -  ja tu sedím šiesty rok, preto tu máme 

14. tých územných plánov zón; už niekoľkokrát navrhujeme posilniť príslušné 

referáty, uvoľniť finančné prostriedky. A všetci vieme, že je to náročný proces - 2 

roky, ktoré hovoril pán z okresného úradu, to je ideálny stav. To je  keď všetko klape 

ako ... ako hodinky švajčiarske. To trvá  ďaleko dlhšie, ale našou povinnosťou je -  a 

teda  je to tá  pripomienka pánovi  Adamcovi- naozaj súhlasím s tým, čo povedal, 

poďme konštruktívnou cestou a robme  územné plány zón a tieto stavebné uzávery 

používajme ako inštitút, aby sme sa k nim ... k čo najrýchlejšiemu schváleniu 

dopracovali.  Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Vidím na monitore ešte jednu faktickú. Pán  

poslanec Drozd, bude to na vystúpenie pána poslanca  Adamsa ešte. Hej? Dobre, 

ďakujem. Nech sa páči.  

 

p. Drozd : Ďakujem. Zareagujem na pána Adamca. Veď tieto veci  sú známe až 10 rokov. 

Územné plány zón, ktoré sú podpísané v roku 2010 - 10  územných plánov zón ... sa 

robia reguláciu a zastabilizovaní jestvujúcej výstavby. Či už je to rodinná zástavba 

Prievozu alebo je to zástavba urbanizmus sídlisk - ako sú Štrkovec, Ostredky, Pošeň, 

Trávniky - tak isto podobne ako Prievoz-Trnávka - ale už v tých rokoch 2008, 2009, 

2010 sa začali robiť urbanistické štúdie, ktoré majú určiť kde sa tá výstavba, ktorú 

nevieme úplné zastaviť, ani ... to nie je žiadúce úplne zastaviť. Ten rozvoj Ružinova 

musí  ísť.  Ale nech smeruje do tých bývalých priemyselnej zóny, ako sú Mlynské 

Nivy - Západ, od Bajkalskej, smerom k biznis centrám; tak isto Mlynské Nivy - 

Východ, od Bajkalskej smerom k Hraničnej, kde sú bývalé Uhoľné sklady Labora,  tak 

isto obrovské územie medzi  diaľnicou a Slovnaftom. Čiže Pálenisko - Domové role. 

Tam by sme mali smerovať rozvoj Ružinova a územnými plánmi zón zastabilizovať 

jestvujúcu výstavbu . Ďakujem.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ :  Ďakujem. Hlási sa ešte pán poslanec - ako obyvateľ - pán 

Buocik. V našom rokovacom poriadku máme naozaj takú skulinu, že môže reagovať - 

keď reagovali na neho ako rečníka, môže zase reagovať on naspäť. Minule sme to tu 

už, myslím, riešili. Je tomu tak. V tomto prípade  už myslím  nemusíme ďalej o ňom 

hlasovať opakovane. Preto mu udeľuje slovo. Dobre. Budem ho upozorňovať. 

 

 p. Buocik, obyvateľ MČ: Ďakujem pekne. Som si vedomý, že mám minútu v zmysle 

rokovacieho poriadku. A - pán starosta, kde ste? My sa tu rozprávame o tom, čo 
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Ružinovčanov  najviac trápi a pán starosta tu opäť nie je. Je?  A- OK ! Dobre. Prosím 

vás, neberte mi čas!... Prosím vás, neberte mi čas, lebo mám minútu... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : .. Dám 3 sekundy navyše. 

 

p. Buocik, obyvateľ MČ : Ja chcem ....ja chcem povedať, že... ja chcem povedať, že zase  

sme tu počuli 100 argumentov, ako niečo trvá a ako všetko sa predlžuje, ako... neviem 

- kto kde bol na obede, na Hviezdoslavovom námestí, ale - pán starosta, choďte 

povedať Ružinovčanom, že nechcete vyhlasovať stavebné uzávery. Vy to jednoducho 

nerobíte. To je celý problém. Keď by ste to robili a tie stavebné uzávery by ste 

vyhlasovali, táto téma tu vôbec nie je.  Vy ste dostali mandát ... jednak od svojich 

voličov, dostali ste mandát od tých ľudí, ktorí tu petíciu podpísali. A vy namiesto toho 

ste v stanovisku, ktoré ste zaslali petičnému výboru,  uviedli, že riešenie je na hlavnom 

meste, k zmene územného plánu hlavného mesta. Vy dobre viete,  že to nie je pravda. 

A súčasne jedným dychom sa vás pýtam, prečo ste ho teda nezmenili, keď ste boli vy 

mestským poslancom? Vy ste o zmene územného plánu hlasovali. Ja, ako mestský 

poslanec, som o zmene územného plánu hlavného mesta nehlasoval. Ďakujem pekne.   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Faktická pán poslanec Guldan. Ale ... Patrik, 

počkaj, nebude to faktická na faktickú? Bude. No ... ale teraz sa, myslím, musíš  

riadnou prihlásiť. Je mi ľúto. Je to trochu komplikovaný systém. Ale žiaľ, na riadne 

vystúpenie máš nárok... na faktickú. Ale toto bolo zasa ...  toto nebolo riadne 

vystúpenie. Bolo to minútové. Dobre... nejaké sekundy navyše.  Patrik, prihlás sa, 

prosím, riadnou. Dobre? Aby sme to mali fakt  v mantineloch toho rokovacieho 

poriadku, aj keď niekedy z neho máme ťažkú hlavu. V diskusii prihlásený pán 

poslanec Matúšek. Nech sa páči 

 

p. Matúšek:  Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja chcem zdôrazniť to, čo tu povedala dáma 

a kolegyňa Tomášková - neobviňujme sa. Rešpektujte túto dámu, prosím vás - a 

poslankyňu Ružinova, páni aj všetci ostatní. Ja , možno to bude vyzerať,  že budem 

niekoho obviňovať, ale to nie je môj cieľ. Môj  cieľ je  to, aby sa niečo posunulo 

dopredu. A preto som sa prihlásil k tejto záležitosti.  Mne pripadá ... riešenie a 

nespokojnosť občanov s investorskými zámermi a riešenie -teda- stavebného úradu, 

ako - nie dobré, smerom k Ružinov a k budúcnosti . Viete veľmi dobré, že za rok, za 

dva, za päť a za  desať, keď sa neplnia územné plány zón a neplnia ďalšie investorskej 

zámery a vykope sa jama, je to nedostatok stavebného zákonu. Toto nezmeníme. To  

musí  niekto zmeniť v Národnej rade. Že to  nezmeníme ani my, to povedal pán 

Buocik veľmi dobre, pretože ak nie je vôľa toho zodpovedného štatutára, tak taktiež sa  

neposunieme dopredu. A k tomu sa pridajú ešte názory politických strán, tak sme 

...úplne tam , kde momentálne o tom iba diskutujeme. Prosím vás pekne, vysvetlím iba 

v § 117 stavebného zákona. Než sa k nemu dostanem, poviem myšlienku, kde je zrod 

a kde je najväčšia chyba - za mojej skúsenosti, ktoré som získal v spolupráci 

magistrátu a v spolupráci tejto samosprávy.  Zlo je vydávaním súhlasného alebo 

nesúhlasného stanoviska, záväzného pre investorskú činnosť. Tam  je kameň úrazu. To 

by sa malo vymeniť. Stavebný úrad - a  záväzné stanovisko by malo mať opačné 

garde. Prečo?  Radšej prečítam, abych som vás nedoviedol do omylu. Stavebný úrad je 

prenesená štátna správa  a neplní si zo zákona svoje povinnosti. Ja poviem jednu vetu. 

Na komisii územného plánovania viackrát z úst pána starostu aj pani vedúcej 

stavebného úradu sme počuli:  - No čo máme robiť, keď stavebníka splní formálne 

náležitosti a má súhlasné stanovisko? No ale  toto, vážení, nemá oporu v zákone! To je 
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vedome šírený alibistický mýtus. A nemá-  dá sa povedať, oporu - znova opakujem - v 

zákone. A buď je to vedomý alebo nevedomý omyl ... / Môžem ešte jednu ?../ 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ešte jeden príspevok, nech sa páči. 

 

p. Matušek: ...Ešte jeden.  Áno.  Prečo som povedal - v zmysle zákona 117, stavebného 

zákona - takisto správneho zákona a tak isto aj... zákona , respektíve ústavy, čl. 2 

ods. 2 - "štátne orgány môžu konať iba na základe zákonnosti." A stavebný úrad, ako 

prenesená správa, štátna, má povinnosť preskúmať a posúdiť súlad so všetkým, čo sa 

súhrne nazýva -verejný zámer. Zákony majú povinne ochraňovať záujmy spoločnosti, 

štátu. A toto sa nekoná, vážení. Ak tu niekto urobí petíciu, 5000 občanov Ružinova, 

tak, jak to povedal pán Buocik. -  Neviem, kto ste robili petíciu, ja som robil petíciu 

väčšiu aj menšiu. Viacero. To stojí strašne energie. Strašne   námahy. Ak niekto robí 

pre verejnú vec a pre občanov, myslím si, že asi... ten , kto sa topí sa chytá aj slamky. 

To je všetko. Ďakujem. Do počutia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Teraz ďalší v poradí pán poslanec Turlík, nech 

sa ti páči.  

 

p. Turlík: Ďakujem pekne. Pani Tomášková, som za, určite áno. Toto vaše... ten váš návrh, tá 

petícia proti zahusťovaniu sídlisk - súhlasím úplne  s vami. Na strane, sme 

prerokovávali na začiatku tohto zastupiteľstva, pred týždňom či dvoma,  Brick Park, 

máme na Trnávke územný plán zóny a napriek tomu je tam nespokojnosť občanov s 

výstavbou, ktorá je v súlade s tým územným plánom zóny. Čiže... - ale určite, 

stotožním sa tým, že regulovať Štrkovecké jazero, nemá nikto  pochýb, je potrebné a  

musíme to riešiť.  Ja sa chcem ale, práve v tomto mojom -tiež -konštruktívnom 

vystúpení chcel by som poprosiť - škoda že pán Ferák tu není ako predseda komisie 

výstavby, ale... určite  viacerí členovia ste tu  prítomní. Predložte -  pretože ten 

predošlý návrh .... alebo bod neobsahoval prehľad o stave obstarávaných územných 

plánov zón; nebolo tam žiadne stanovisko komisie... odbornej komisie, ani tamto ... 

Predpokladám, že ste o tom rokovali na komisii, ale... ale nebolo tam žiadne ...nejaké 

stanovisko, ktoré mi určite chýba. A ja verím tomu, že vaše odborné názory - a keď 

budeme vedieť ostatní poslanci, že... že pripravujte nejaký harmonogram - áno?- kde 

by ste si vy želali... Pretože...  pretože keď ste vy starostovali, pán Drozd, tak sme sa 

snažili, komisia,  predkladať - ako váš poradný orgán, predkladať nejaké návrhy , 

ktoré by potom následne sa mohli pretransformovať do nejakého harmonogramu. Aby 

to nebolo o tom, že ktorý... ktorý územný plán zóny budeme môcť realizovať - v akom 

poradí?  Lebo ja v tom predošlom materiáli, keď vychádzam z neho, ako nám to 

pripravil referát územného plánu, tak - aj čítame že - Štrkovecké jazero , rozhodnutie,  

bolo Okresným úradom ... bolo pozastavené. Rozhodnutie o ... zo dňa 28. o  ... zrušení 

územného rozhodnutia o  stavebnej uzávere. Čiže vyšší štátny orgán bol proti 

vyhláseniu daného konania. Čiže je potrebné sa znova k tomu vrátiť, znova nejakým 

spôsobom predložiť. Takže ja si myslím, že je to o tom, aby ... komisia výstavby a 

životného prostredia, spolu za súčinnosti s referátom územného plánu pripravili nejaký 

harmonogram na základe ktorého  potom by sme mohli ísť... ísť do zastupiteľstva,  

schváliť ho  a ísť  ďalej. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Teraz na pána poslanca Turlíka jedna faktická 

pán poslanec Drozd . Nech sa páči.  
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p. Drozd : Áno ... ja  odpoviem aj za pána Feráka, ako  predsedu komisie územného plánu.  

Môžem aj, kolegovia, potvrdiť, na každom zasadnutí komisie územného plánu máme 

bod programu územné plány zón. A vždy si prejdeme, čo sa v danej... za daný mesiac - 

kde sa  posunulo ďalej. Žiaľbohu, v týchto otázkach, čo sa týka Štrkoveckej,  ... tam 

není skoro žiadny posun. Áno, bol posun - povedzme-  v tých nových zónach ako je ...  

ako je Ostredky, kde sa podarila vyhlásiť stavebná uzávera; posun nastal aj na Pošni,  

ale tie zóny okolo Štrkoveckého jazera,  tam v podstate treba, aby zapracoval štatutár. 

Tak, ako sme boli včera na stretnutí s občanmi, ako vystúpil pán župan Frešo a 

iniciatívne ... s takou vervou ...do toho vstúpiť . Toto mi potrebujeme. Aby tým 

ťahúňom bol starosta. My poslanci môžeme akurát tuná apelovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Rovno môžete, pán poslanec, prejsť do 

riadneho.  Poprosím pánov prepnúť to a môžete pokračovať. 

 

p. Drozd: Áno, ďakujem pekne. Ako sme tu už spomenuli, ten rozvoj sa nejakým spôsobom 

nedá zastaviť, ani nechceme ho blokovať.  V podstate aj my ako poslanci, tak isto 

obyvatelia si uvedomujú, že mesto sa posúva ďalej; vzhľadom na nove technológie, 

nové možnosti, nový spôsob života Bratislava sa bude posúvať dopredu. Ale, 

samozrejme, tento rozvoj musí byť regulovaný. Preto prišlo už v tých rokoch 2006, 

2010 , keď som bol starostom, začalo sa robiť na urbanistických  štúdiách, ktoré ... sa 

predtým absolútne nerobili. Aby sme vedeli, čo s našou mestskou časťou chceme 

robiť. Aké sú požiadavky obyvateľov- atď., atď. - a zároveň sme začali robiť na 

územných plánov zón, kde sa vysúťažila firma, ktorá to mala spraviť. Ja tiež som 

nepredpokladal, že to bude trvať takéto ... takéto dlhé obdobie. Ja si pamätám, keď 

zhruba pred štyrmi rokmi schvaľovalo zadanie územného plánu zóny Štrkovecké 

jazero a tak isto Bajkalská-  roh a tam ...a vtedy pán poslanec Guldan bol veľmi 

optimistický, že ešte do konca minulého volebného obdobia budeme mať spracovanú -   

a výsledok  územného plánu zóny.  Ja som ten jeho optimizmus trochu brzdil. 

Hovorím - "Patrik, je to dlhší proces". Škoda, že sa hneď, ako sa zmenil nový starosta, 

hneď nenastúpil do toho procesu a intenzívne sa od začiatku toho volebného obdobia 

nezačalo pracovať na týchto územných plánoch zón.  Vidíme, v akom sme stave. A 

vidíme, že... že -v podstate- my potrebujeme ťahúňa, lídra, ktorý ten  štatutár, aj keď 

sú také vyjadrenia, ako tu  spomínal pán poslanec Turlík, tak obtelefonuje,  obvolá, 

obchodí všetky tieto inštitúcie a venuje sa tomu. Proste ten   štatutár  je tu na  to 

štatutár, aby svojou osobnosťou potiahol ten proces. My, na komisii naozaj máme 

informácie, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Apelujeme aj na ...proste... pracovníkov 

úradu ,  aby intenzívne na tom pracovali. Ale, samozrejme, môžu robiť iba to, čo ich 

možnosti na úrade dovolia. Tie ďalšie možnosti má vyslovené štatutár, ktorý má 

kompetencie, má tu moc a - / poprosím  predĺženie.../... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ešte jeden príspevok , nech sa páči. 

 

p. Drozd:  Toto potrebujeme od štatutára. Aby sa intenzívne o to zaujímal a intenzívne aby 

zapracovalo na veciach, ktoré posunú Ružinov dopredu.  Nehovoríme, že sa nebude 

stavať. Ale máme tu bývalé priemyselné zóny, ktoré sú zastavané rôznymi skladmi, 

nie... nefunkčnými, nevyužitými. Ich majitelia čakajú na to, že sa v tom bude  niečo 

robiť; ale ten proces stagnuje. Potom, samozrejme, že sa tlačia do sídlisk, do 

pozemkov, ktoré majú vyhovujúci územný plán, ale nie sú vyhovujúce vzhľadom na 

urbanizmus a architektúru, ktorá tu je daná. Čiže ja chápem ľudí, že proste 

zahusťovanie neodmietajú. Ale my musíme ukázať to, že tento urbanizmus, ktorý je 
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vyhovujúci  zastabilizujeme  územným plánom zón, ale dáme - ukážeme - aj možnosti 

rozvoja Ružinova. A toto sa, žiaľbohu, za posledných 7 rokov tu nedeje, v Ružinove. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem . A ešte prihlásený pán poslanec Guldan, nech sa 

páči.  

 

p. Guldan: Ďakujem veľmi  pekne pán predsedajúci. Bolo tu povedané, že ...  bola vyslovená 

taká nedôvera k spôsobu alebo vyhlasovaniu ...čo tiež nie je správny pojem - k 

stavebnej uzávere. Chcem povedať jednu vec. Stavebná uzávera je proces, ktorý sa 

začne - alebo otvorí sa vtedy, keď OSO .. - teda- osoba s odbornou spôsobilosťou 

obstarávať územné plány zón, v súčinnosti s orgánom územného rozvoja,  ktorým je 

odbor územného rozvoja a spracovateľ prídu do štádia, konkrétneho štádia... 

spracovania tohto podkladu, územnoplánovacieho alebo regulačného plánu; vtedy sa 

to vyhodnotení a povie - nastupuje stavebný úrad, alebo ... tento odbor ... odbor 

územného rozvoja,  o tom informuje stavebný úrad. Ten na základe toho... tejto 

...dosiahnutia tohto bodu začne konanie o vyhlásení stavebnej uzávery. Ja neviem - a 

si nepamätám, že by sa od roku 2006 stalo, že by stavebný úrad, či som bol - a bol a 

som kritikom zlých postupov, ak sa o nich dozviem,  stavebného úradu, že by sa stalo, 

že by sme v posledných piatich rokoch,... šiestich  -  ešte za pánom Drozda,  

nevyhlásili stavebnú uzáveru ... nerozhodli  o stavebnej uzávere tam, kde bolo možné 

o nej  vyhlásiť. Nech povedia tí  poslanci, ktorí toto hovoria, v ktorom konkrétnom 

prípade obstarávania nebola ...nebolo začaté konanie o vyhlásení stavebnej uzávery. 

Toto by som považoval za konštruktívne. Nielen tu povedať - vy / my meškáme. Prd. 

Nemeškáme. Jednoducho sa tam nedostalo to až ...to štádium. Aj  Cvernovky, ktorá tu 

už bola spomenutá. Keď malo prísť  k štádiu spracovania toho regulačnom materiálu, 

prišlo ...prišiel nový investor so súťažou. Ešte jednoducho, tak isto nenastal čas, kedy 

by stavebný úrad začal konanie o uzávere. Prosím vás, dobre to hovorím?  Chcem sa 

... obrátiť na ... - kývajú kolegyne, tak som sa nepomýlil. Som pracovník 

špecializovanej štátnej správy; síce nie pre stavebný úrad, ale robím výkon štátnej 

stavebnej správy. Niečo malo o tom viem. Preto ak ... vystupujem v týchto veciach,  

snažim sa aplikovať to, čo uznám z vlastnej praxe.  

 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A ešte prihlásený pán poslanec Jusko. Nech sa 

páči.  

 

p. Jusko: Pán predsedajúci,  aj ja sa pripájam -  ja podporím určite túto petíciu - a - pretože 

mám s ňou už aj osobnej skúsenosti na Astronomickej ulici na Ostredkoch, kde chcela  

stávať - dokonca magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, ktoré zastupuje naše 

záujmy a paradoxne, tak ich zastupuje, že nás, občanov Ružinova sa ani nepýtal. Ani 

sme o tom nevedeli. A boli sme z toho šokovaní, kde  - a čo chce stavať. To 

považujem... preto tieto petície považujem za legitímny nástroj občanov, kedy zlyhajú 

všetky inštitúcie, nevedú diskusie s občanmi, alebo ich nemajú ani potrebu 

informovať. Tak vzniká petícia. Kde sú dobré zákony, kde je zaužívaný bežný postup 

komunikácie s občanmi, vo verejnom záujme diskutovať s občanmi, tam myslím tie tu 

petície nie sú potrebné. Samozrejme, že tie inštitúcie, ktoré rozhodujú, majú strach z 

petícií, alebo hovoria o ...o tom, že tieto petície nemajú zmysel. Ale súhlasím s tým, že 

tam, na Ostredkoch - myslím bolo 1500 ľudí podpísané, a  nebolo to ľahké získať tie 

podpisy. Lebo každý človek dneska buď má strach, alebo niekedy je  - ako tu už bolo 
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povedané, taká apatia,  aj keď to podpíšem, tak aj tak nič nezmením. Čiže ja ďakujem 

tým, ktorí to podpísali a budú podpisovať petície, pretože to je jediný nástroj, ako sa 

brániť apatii štátnych ale aj  miestnych inštitúcií pri presadzovaní ich záujmov 

občanov. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, preto končím 

diskusiu. Poprosil pani predsedníčku návrhovej komisie....A - pardon -y nevidel som 

ruku hore, pán starosta ešte, ako predkladateľ materiálu. Nech sa páči.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy, páni poslanci. Ďakujem tam v závere... za  veľmi  

konštruktívnu diskusiu, naozaj - aj o výstavbe aj o možnosti, kde ... pán poslanec 

Adamec, kde sa má stavať, ako sa má stavať.  Možnože k tej Klingerke -  názor 

stavebného úradu, alebo teda územného plánovania je trochu iný. V Klingerke,  podľa 

nás, je index zastavanosti podlažných plôch prevyšuje územný plán hlavného mesta. 

Ale požiadali sme hlavné mesto, aby - keďže vydalo záväzné stanovisko, nech nám 

odôvodní toto záväzné stanovisko. A to sú také detaily, naozaj, ktoré nemôžete vedieť. 

A- teda -existuje to. Čiže v týchto ...v týchto stavebných konaniach je veľa dôležitých 

maličkostí, na ktoré si musí dať referent, zamestnanec pozor, pri vybavovaní 

stavebných konaní. Ale čo som vám chcel oznámiť -  Ja som možnože to mal na 

začiatku, ale určite dostanete informatívny materiál, tu zaznieva z...z úst pani 

poslankyne Tomáškovej, že posilniť odbor. V polovici minulého mesiaca sme mali 

rokovanie práve na odbore životného prostredia územného plánovania, dopravy na 

poradu, kde som si zavolal na pani vedúcu a ... vedúcu referátu a mal som taký názor -  

a chcel som si ho nechať odobriť, chcem vytvoriť rozdeliť tento odbor a vytvoriť 

samostatný odbor územného plánovania. Takto sme sa dohodli; kolegyne dali  nejaký 

návrh -  personálny aj organizačný. Prerokoval som to už s odborovou organizáciou; 

ešte je potrebné urobiť... urobiť zmenu organizačnej štruktúry a potom  majú 

povinnosťou bude v informatívnom materiáli vám to oznámiť. Takže toto oznámenie 

som trochu predbehol, ale túto plánujeme. Ďakujem pekne. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A tak v tejto chvíli už odovzdávam slovo pani 

predsedníčka návrhovej komisie. Nech sa páči.  

 

p. Tomášková: Ďakujem. K predloženému bodu rokovanie som predniesla ja zmeny 

uznesenia aby ... k  konštatovaniu že berieme na vedomie... na vedomie predloženú 

petíciu, sme toto zadefinovali ak po a). A po b) doplnili uznesenie v zmysle, že - 

miestne zastupiteľstvo po b)  vyjadruje znepokojenie nad pomalým procesom 

vyhlasovania stavebných uzáver v mestskej časti Bratislava-Ružinov. A po c) -  žiada 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, aby predložil miestnemu  zastupiteľstvu 

harmonogram procesu vyhlasovania stavebných uzáver v mestskej časti Bratislava-

Ružinov, na územiach kde sa spracováva územný plán zóny. Takže najprv dáme 

hlasovať o tomto  návrh zmeny uznesenia.  Nech sa páči, pán  predsedajúci. 

 

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

poslanec Guldan? .. Už si na monitore. Nech sa páči.  

 

p. Guldan : .. .Ten pojem,  v tom návrhu uznesenia, "vyhlasovanie  stavebných uzáver" 

zmenil a zosúladil so zákonom. Máme povinnosť konať zo zákona.  ...podľa zákona.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem za pripomienku.  Je potrebný nejaký čas teraz 

ešte... na túto zmenu?  ...  ...  

 

p. Tomášková: Považujem toto za absolútne formalitu. Veď toto je...  Dobre, nestotožňujem 

sa vašim návrhom, pán Guldan. Keď to prokurátor napadne, ak náhodou prijmeme,  

budeme sa s tým vysporiadavať. Všetci vieme, o čo tu ide. My chceme, v podstate, 

aby územné plány zón, ak bude posilnený referát, aby sa dostali na zastupiteľstvo, boli 

vyhlásené; súčasťou vyhlásenia územné plány  je iniciácia procesu ...procesu 

vyhlásenia stavebnej uzávery - alebo - ako to nazveme. Tak dobre. Toto je, podľa mňa, 

formálne vec. A  budeme sa tu hrať o slovíčka... Ja ... mne  ide o fakty; a ja... podľa 

mňa,  nám všetkými ide o proces, aby sme sa pohli so spracovaním územných plánov 

zón v prospech Ružinova. Takže nestotožňujem sa s vašim názorom a nechám - ak to 

teda prejde, nech sa k tomu vyjadrí pán prokurátor, či takéto záležitosti sú dôvodom - 

takáto formulácia, že nejaké uznesenie je protizákonnej. Ďakujem. Takže pán 

predsedajúci, nestotožňujem sa ...a prosím, dajte hlasovať o návrhu ... mojom návrhu  

zmeny uznesenia.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pripravme sa, prosím , na hlasovanie. Nech sa 

páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za 11, 1 proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia, teda toho doplnenie 

uznesenia bol schválený.   

 hlasovanie č. 40. 

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

- návrh bol prijatý 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Tak záverom ešte poprosím vlastne uznesenie v celku, 

finálnej podobe.  Ak je to možné. 

 

p. Tomášková: Takže, v  podstate, to nebudem celé čítať; k tomu pôvodnému po a) sme 

priradili ... To po a) bude berie na vedomie a po b)  sme k tomu priradili ten bod...   

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : ...tak, ako bolo schválené ...  

 

p. Tomášková: ... tie stavebné  a to, čo sme schválili po c)  Takže prosím, pán predsedajúci, 

dajte hlasovať o návrhu uznesenia ako celku.  

 

p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. Pre istotu sa ešte opýtam, či sú pripomienky k 

návrhu uznesenia? Nie je tomu tak. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

Hlasovanie:  Za 11, 1 proti, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali. Návrh uznesenia ...návrh uznesenia k 

bodu číslo 17 bol schválený. Vraciam vedenie schôdze pánovi starostovi. 

 hlasovanie č. 41. 

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

- uzn. č. 454/XXVI/2017 

 

 

Bod č. 18 
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Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a 

zabránenie nových nedostatkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-

Ružinov a v subjektoch zriadených mestskou časťou Bratislava-Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 18 - Správa o výsledku kontroly plnenia 

opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie nových nedostatkov na 

Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Ružinov a subjektov zriadených mestskou 

časťou Bratislava-Ružinov. Poprosím pána kontrolóra, aby uviedol materiál. 

 

p. Furin, miestny kontrolór : Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

vážení prítomní, cieľom tejto kontroly bolo zistiť, či - a ako zodpovední zamestnanci 

na miestnom úrade a v subjektoch zriadených miestnou časťou splnili opatrenia 

prijaté na odstránenie, nápravu nedostatkov zistených kontrolami v priebehu rokov 

2015 a v roku 2016. Materiál je dosť rozsiahly; asi nebudem z neho veľa citovať. V 

prípade, že budete chcieť niečo vedieť podrobnejšie, tak poprosím vás otázky. Takže 

v stručnosti:  -Cieľom tejto kontroly bolo vlastne ...vlastne zistiť, či tá kontrola má 

zmysel, alebo nemá; či na základe tej kontroly, ktorá sa vykonala sa tie opatrenia, 

ktoré sa prijali, viedli k zlepšeniu stavu alebo neviedli. Je to... je to rozdielne. Sú i 

také i také skúsenosti. Kontrola o výkone prác vo verejnom záujme na miestnom 

úrade ten účel splnila, pretože všetky opatrenia, ktoré mali byť splnené, boli... boli - 

proste neopakovali sa tie chyby, ktoré boli predtým. Kontrola personálnej a mzdovej 

agendy na miestnom úrade, respektíve kontrola opatrení v dôsledku tejto kontroly 

ukázala, že tomu je naopak. V záveroch konštatujem, že nebol vypracovaný 

odmeňovací poriadok na miestnom úrade, miestny úrad nevydal interný predpis na 

hodnotenie zamestnancov a ani hodnotenie zamestnancov nevykonáva. Rovnako 

ďalšia kontrola o pohľadávkach bola - jeden bod nesplnený - a to, že tá smernica o 

pohľadávkach nebola vypracovaná. Teda - vypracovaná bola, nebola schválená. Tak 

pokiaľ viem, v súčasnosti na tej smernici sa intenzívne pracuje a už by mala byť v 

dohľadnom čase schválená. Pozitívnym príkladom je Ružinovský športový klub. 

Kontrola prijala veľmi veľa opatrení – 14. Niektoré opatrenia boli veľmi rozsiahle, 

vyžadovali množstvo práce, množstvo dokumentov, z veľkej väčšiny boli... boli 

vykonané. Niektoré ...niektoré nie, pretože sa to termínovo nestihlo. A keď sa 

schvaľovali tie opatrenia, zrejme nové vedenie nemalo dostatočnú predstavu o tom, 

aký rozsah prác sa jedná. Ale postupne boli... boli dokončené, urobené. Nie síce v 

tom stanovenom termíne, ale boli. Samozrejme, našli sa tam množstvo drobných 

nedostatkov, ktoré... ktoré vyplývajú z bežnej činnosti; ale dá sa povedať, že na 

celkovú činnosť inštitúcie nemali vplyv. A v tomto smere by som chcel vysloviť 

uznanie vedeniu Ružinovského športového klubu. Opačným prípadom je Ružinovský 

podnik verejnoprospešných služieb. Tam bolo prijatých 13 opatrení, napriek tomu, 

že väčšina z týchto opatrení bola splnená, môžem konštatovať, že k celkovej náprave 

konania nedošlo. Opatrenia boli prijaté, ale spôsob obstarávania a prístup k 

verejnému obstarávaniu vo firme sa nezlepšil a nezmenil. To je všetko, čo som chcel 

povedať. Nech sa páči, otázky. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do 

diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla 

návrh uznesenia k bodu číslo 18. 

 

p. Tomášková: K tomuto bodu rokovania bola prednesená Správa o výsledku kontrol 

plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie nových nedostatkov 
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na miestnom úrade a v subjektoch zriadených mestskou časťou. Takže: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie predloženú správu tak, ako 

som teraz ju pomenovala, tak ako ju predniesol pán kontrolór. Pán starosta, prosím 

dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 18 sme schválili. 

 hlasovanie č. 42. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 455/XXVI/2017 

 

 

Bod č. 19 

Správa o výsledku kontroly vyúčtovania a dodržiavania účelu poskytnutých grantov za 

rok 2016 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 19 - Správa o výsledku kontroly vyúčtovania 

dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016. Tak isto poprosím pána 

kontrolóra, aby uviedol materiál. 

 

p. Furin, miestny kontrolór : Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo v rozpočte za rok 2016 

vyčlenilo na grantový program sumu 165.531 EUR. Grantová komisia celú 

rozpočtovanú sumu navrhla prideliť 49 subjektom. Na základe kontroly 

konštatujeme, že skutočné čerpanie finančných prostriedkov na granty predstavuje 

sumu 124.000. Hej? Čo je dosť značný rozdiel. 6 - už - žiadateľov grant vôbec 

nečerpalo; tzn. 24.800 z toho v štyroch prípadoch sa úspešným žiadateľom 

nepodarilo získať súhlas majiteľa pozemkov, na ktorom sa mal grant realizovať a v 

dvoch prípadoch bolo čerpanie zablokované, ako dôsledok kontroly NKÚ. Z toho, čo 

bolo čerpané sa vrátilo 15.600 EUR, pričom 2.800 z toho sú pohľadávky voči 

žiadateľom, ktorí granty nevyúčtovali v zmysle ...v zmysle zmluvy. Predmetom 

kontroly bolo dodržiavanie účelu a vyúčtovania grantov. Čo sa týka účelu - až na 

jednu výnimku bol účel dodržania grantu dodržaný. V jednom prípade tomu tak 

nebolo. Ďalej kontrola konštatuje, že nezistila nedostatky vo vyúčtovaní grantov. 

Neznamená to však, že príjmatelia grantov predkladali bezchybné vyúčtovania. 

Naopak , v mnohých prípadoch miestny úrad musel žiadať o doplnenie 

dokumentácie. V 6. prípadoch vyúčtovanie nebolo predložené riadne a včas, z toho v 

troch prípadoch boli prostriedky vrátené a v troch prípadoch miestny úrad vymáha 

pohľadávku. Ďakujem. 

 

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

tomuto bodu. Pán poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Ja som členom grantovej komisie; je mi ľúto, že 

vlastne tých 15.600 EURO, ako tu spomínal hlavný kontrolór, bolo vrátených späť 

do rozpočtu mestskej časti. Pretože tie projekty neboli zlé. Ale vidno, že stále tu 

pretrvávajú také formálne a niekedy zásadné otázky - ako je včasnosť vyúčtovania. 

A chcem odporúčať, aj vážim si miestny úrad za to, že teraz, keď dávalo oznámenie, 
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videl som jedno také oznámenie o pridelení grantov, že upozorňujete v tom liste na 

verejné obstarávanie atď. - čiže vlastne prijímateľov dopredu upozorňujete. To 

beriem ako plus. Nemôžu potom hovoriť, že o tom nevedeli. Ale v takých trvale 

opakujúcich sa prípadoch ako sú stavebné činnosti, kde buď treba oznámenie alebo 

súhlas, ktoré sú zdĺhavejšie, treba vlastne jasne vymedziť, čo skutočne treba - bolo 

by možno treba aj rozpísať, že čo v tých stavebných činnostiach skutočne treba. 

Lebo niekedy mám taký pocit, že robíme nadprácu, že chceme niečo navyše a 

niekedy skutočne tí záujemcovia, ktorí vedia dopredu, tak majú dopredu to povolenie 

vybavené. Ale vy viete, zároveň, že vybaviť akékoľvek povolenie stavebnej činnosti 

je zdĺhavá záležitosť. A preto sú len 2 možnosti. Buď takéto činnosti vylúčiť z 

grantového programu a tým sa vyvarovať takýmto problémom - akýmkoľvek 

kontrolám, alebo - po druhé, zadefinovať, ktoré tie činnosti sú a ktoré požadujeme 

pri jednotlivých... pri jednotlivých úkonoch; čo musia spĺňať. Napr. poviem, že keď 

sa niečo betónuje do zeme trvale - a tak ďalej, tak potrebujem povolenie. Keď to tak 

nie je, tak nepotrebujem povolenie. Čiže niekedy taká nejasnosť tohto... tejto 

formulácie môže viesť potom s takýmto vylúčeniam z grantovej schémy; čo je na 

škodu nás, ale aj toho prijímateľa. Ďakujem. 

 

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

 

p. Furin, miestny kontrolór : Najprv by som chcel niečo upresniť. Tých 15.000 bolo 

vrátených tých, čo boli schválené. To nebolo z dôvodu, žeby niečo. Ale - proste 

jednoducho buď to bolo lacnejšie, alebo to nestihli, alebo si to rozmysleli, alebo 

proste z iných dôvodov. To o čom vravíte je iná položka -  to je tých 24.000. No 

a tam... tam je riešenie jednoduché. Buď teda vyžadovať vopred súhlas majiteľov 

pozemkov, alebo - a keď má komisia... proste nevie posúdiť, či na to treba – netreba, 

veď na toto máme úrad; pokiaľ viem, komisia dokonca aj žiada príslušne príslušný 

odbor, aby sa k tomu vyjadril. 2. otázka je, že, keď sme kedysi pristupovali k tomu 

grantovému programu, či sme si mysleli, že sa tam z toho budú platiť nejaké 

investície? To mali byť proste peniaze na podporu aktivít komunít a nie na 

investičnú výstavbu. Aby sme sa niekedy nedostali do situácie, ako máme dneska, že 

niekedy v Akcii Z – „za Márie Terézie“ bolo dačo postavené a teraz z toho máme 

hlavu v smútku, lebo nevieme čo s tým. Toto isté sa deje teraz. My na trávnatých 

plochách a kdekade staviame detské ihriská a neviem čo. Tie ihriská nemajú 

správcov, nemajú zodpovednosť. Ak sa tam niečo stane, neviem kto raz bude brať za 

to zodpovednosť. Hej? Takže radšej... radšej tá komisia by sa mala orientovať na 

aktivity, ako na budovanie. Hej? Podporu aktivít. Ale - to je proste vaša záležitosť. 

Ale tým by sme sa vyhli týmto problémom. Len toľko som chcel povedať. 

 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 19. 

 

p. Tomášková: K tomuto bodu rokovania: Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie predloženú správu o výsledku následnej kontroly, vyúčtovania a 

dodržiavania účelu poskytnutých grantov za rok 2016. Nech sa páči, pán starosta, 

dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 13 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. 

Uznesenie k bodu číslo 19 sme schválili. 

 hlasovanie č. 43. 

           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 456/XXVI/2017 

 

 

 

Bod č. 20 

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 12 (20) - Kontrola plnenia uznesení 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. Bez úvodného slova 

otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie; končím diskusiu; poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 20. 

 

p. Tomášková: K bodu číslo 20 - Kontrola plnenia uznesení, miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu berie na vedomie - a nasledujúci text, ako máte v materiáloch. 

- Splnenie uznesení - podľa konkrétnych čísel. V plnení zostávajú - a čiastočne 

splnené. Nech sa páči. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. 

Uznesenie k bodu číslo 20 sme schválili. 

 hlasovanie č. 44. 

           za: 12, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 2 

- uzn. č. 457/XXVI/2017 

 

 

Bod č. 21 

Interpelácie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 21 – Interpelácie. Nech sa páči, dámy, páni 

poslanci, kto má interpeláciu predniesť ústne a písomne odovzdať organizačnému 

referátu. Pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, na minulom zastupiteľstve som si 

dovolila dať interpeláciu. Údajne tá interpelácia nebola v znení, tak ako by to malo 

byť, tak si dovolím opätovne predložiť interpeláciu. - Vážený pán starosta týmto si 

vám dovoľujem interpelovať nasledovne: -Prosím o poskytnutie informácie, aké 

developerské aktivity, výstavba bytových, administratívnych a polyfunkčných budov 

sú v súčasnosti podané ako investičné zámery na Miestnom úrade mestskej časti 

Bratislava-Ružinov s plánovaným obdobím realizácie v rokoch 2017- 2018 v lokalite 

obvodu Prievoz. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Jusko. 
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p. Jusko: Ďakujem. Vážený pán starosta, mám 4 interpelácie. - Vážený pán starosta, 

vzhľadom na kontrolnú činnosť poslanca, kde môžem nájsť zmluvu o komplexnom 

prenájme majetku pre 1. Ružinovská spoločnosť a.s.? Chcel by som vykonať 

kontrolu na mieste bytových a nebytových priestorov v rámci tejto zmluvy. 

Ďakujem. - Vážený pán starosta, v zastupiteľstve  mestskej časti Bratislava-Ružinov 

bola schválená séria prevodov vlastníckeho práva pozemkov katastrálne územie 

Ružinov D1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Zástupca Národnej 

diaľničnej spoločnosti a.s. prisľúbil náhradu mestskej zelene za výrub drevín a krov. 

Bol tento prístup zo strany NDS splnený a akou formou? Ďakujem. -Vážený pán 

starosta, aká bola vynaložená výška finančných prostriedkov mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v prospech tých, ktorí vypracovali komunitný plán sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov 2017- 2020?  -Vážený pán starosta, dňa 

15. 5. som obdržal vydanie Ružinovského echa číslo 5/2017, kde bolo... ktoré bolo 

teda doručené obyvateľom bytového domu v mieste môjho bydliska. Pretože ide o 

májové číslo vydania a na poslednej strane sú inzeráty kultúrnych a vzdelávacích 

akcií od 2. 5. 2017, chcem vás požiadať o synchronizáciu inzercie s distribúciou. 

Pretože o polovici kultúrnych a vzdelávacích akcií sme boli informovaní neskoro. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem aj ja. Na tú poslednú interpeláciu - ja len upozorním, že 

vlastne konatelia sú z radov... alebo teda boli  - ešte teraz nie sú úplní, ale z radov 

poslancov, tak isto pán riaditeľ, aj dozorná rada. Toto by som sa obrátil - lebo nie je 

to jediná sťažnosť... alebo teda, pán poslanec, ty si to dal formou interpelácie, ale aj 

ľudia sa pýtajú na to, že aký to má zmysel. Možnože v tých predchádzajúcich 

číslach, ak už vieme program, tak posunúť ten program o mesiac dopredu. Ale to 

dúfam, že vyriešite aj na redakčnej rade. A nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som reagoval na interpeláciu – a - na ktorú som dostal odpoveď . 

Jednalo sa o interpeláciu ohľadom priestoru v okolí zimného štadióna, nášho, 

Vladimíra Dzurillu, ktorý bol zdevastovaný počas výstavy investičného zámeru 

Rossum nákladnými vozidlami. A ide o to, že nie som spokojný s touto alibistickou 

odpoveďou; aj vzhľadom na to, že včera prebehla diskusia s občanmi ohľadom 

priestoru nazývaného Hirošima a Rohlík, ktorý tiež nie sú v našom majetku, ale 

občania sa o to zaujímajú. Ja chápem, že aj tie pozemky okolo zimného štadióna nie 

sú v našom majetku, ale musíme sa starať o to, ako vyzerajú Čiže investor, ktorý 

staval Rossum, budovu na rohu Bajkalská – Ružinovská, chodil s nákladnými autami 

cez parkovisko pred zimným štadiónom, zdevastoval ho a myslím, že normálnou ... 

normálnym spôsobom by ho mal dať do pôvodného stavu a zrevitalizovať. Na tom 

nič není nemožné. Ja si myslím, že vy, ako šéf stavebného úradu, ktorý vydával 

rozhodnutia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, máte možnosť, aby ste 

investora, ktorý je určite veľmi finančne dobre zabezpečený - Penta - nejaké peniaze 

venovala tomuto priestoru a minimálne ho dala do nejakého kultúrneho vzhľadu a 

užívania schopného. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto ďalej sa nehlási v bode Interpelácie. Končím 

Interpeláciu. 

 

 

Bod č. 22 

Rôzne 
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p. Pekár, starosta MČ: Otváram bod Rôzne. Tam by som možnože prvú ... prvú poznámku 

mal ja. Poprosím organizačné, aby rozdalo ten návrh uznesenia. Tak isto nadväzujem 

na môjho predchodcu. Včera... včera bola verejná diskusia, kde sme si povedali - aj 

možnože to riešenie územia Rohlík, kde vás poprosím, aby ste aby ste ...schválili 

návrh uznesenia - 1 výtlačok poprosím aj pre mňa, aby som to mohol prečítať a takto 

dodržal rokovací poriadok, kde ma splnomocníte a spolu s pánom županom, ktorý - 

my sme už predtým neformálne rozprávali, že má nejaké aj osobné kontakty na 

Ministerstve zdravotníctva a pôjdeme nie za riaditeľom nemocnice, ale pôjdeme 

priamo na ministerstvo a pokúsime sa dostať súhlas na revitalizáciu jazera Rohlík. 

Poprosím ten 1 výtlačok, keby som mohol aj ja dostať, aby som mohol prečítať ten 

návrh uznesenia. A opakujem ešte raz, by som vás poprosil, keby ste keby ste tento 

návrh uznesenia schválili. Znie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadať Ministerstvo 

zdravotníctva SR a Univerzitnú nemocnicu Bratislava - Nemocnica Ružinov o súhlas 

s terénnymi úpravami a revitalizáciou na pozemku p. č. 15.294/35, ostatná plocha, 

katastrálne územie Ružinov o výmere 20 412 m² zapísanej na LV číslo 2866 v 

prospech Slovenskej republiky - Univerzitná nemocnica v Bratislave v zmysle 

spracovaného projektu. Termín: ihneď. Faktická pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Nadviažem na to, čo som hovoril. Súhlasím s týmto poverením; len by 

som bol rád, keby ste si to ako starosta zobrali k srdcu. A keď už budete na 

Ministerstve zdravotníctva a Univerzitnej nemocnice, tak by ste mohli požiadať aj o 

možnosť revitalizácie toho územia pred zimným štadiónom. Zo sú tie isté pozemky, 

ten istý majiteľ - a ja myslím, že ... že nebude ani Ministerstvo zdravotníctva ani 

Univerzitná nemocnica robiť problém v tom, aby sa to dalo do nejakého užívania 

schopného stavu. A myslím, že tak isto investor Penta je schopný toto spraviť. A ešte 

ďalšia vec - máme tu nevyriešenú našu stavbu zimného... tréningovej haly zimného 

štadióna a hotela. Ja si myslím, že keď už budete mať toto poverenie, tak by ste 

mohli rokovať o nájomnej zmluve, aby sme ten hotel konečne po toľkých rokoch 

mohli dokončiť. Čiže, keby ste si to zobrali ako za svoje, tak budem rád. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Určite áno. Nechcel som tam dávať ďalšie veci, pretože je tam 

plánovaný aj Ružinovský bulvár, ktorý ide cez pozemky nemocnice. Takže toto 

všetko s tými projektami, ktoré ste vlastne aj vy tvorili, alebo ste sa podieľali kedysi 

dávnejšie na tvorbe Ružinovského bulváru, toto všetko chceme rokovať s 

kompetentnými na ministerstve. Ďakujem.  Nasleduje pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Ja len krátkou poznámkou alebo otázkou 

- Chcela by som sa spýtať, ako je proces obsadenia tajomníčky grantovej komisie? 

Aby sme mohli naďalej rokovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Predsedníčka grantovej komisie sa ma pýtala. A hovoril som, že 

áno prebehlo... výber  - výberové konanie. Oslovili sme tú, ktorá zvíťazila, teda.. 

ktorá bola vybratá. Žiaľ, včera - myslím, že včera to bolo, nám oznámila, že má inú... 

iné zamestnanie, že neakceptuje ponuku. Čiže teraz sú v ponuke ďalší dvaja. Ale to, 

čo tu aj zaznelo, že je dosť veľký problém získať zamestnancov a teda zamestnancov 

takých, ktorí sú odborne spôsobilí alebo teda pripravení na výkon takéhoto 

zamestnania. Ale oslovíme ďalšieho v poradí a musíme to riešiť. A dnes, cez 

rokovanie, prišiel mail so životopisom; tiež je veľmi zaujímavý životopis z Úradu 
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práce sociálnych vecí a rodiny; takže tiež ho posuniem pani vedúcej, aby sa na to 

pozrela. Možnože aj tohto mladého pána zavoláme na pohovor. Nikto sa nehlási do 

bodu ...a pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem pán predsedajúci. Chcel by som sa obrátiť - podať teda jedno uznesenie. 

My ako dozorná rada Cultusu sme zodpovední vlastne za účtovnú závierku, teda - 

mali by sme sa k nej vyjadrovať; a preto navrhujem toto uznesenie. Miestne 

zastupiteľstvo odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov zvolať 

stretnutie členov dozornej rady Cultus a.s. s audítorom, ktorý overuje účtovníctvo 

Cultus a.s. Termín: jún 2017. Zodpovedný starosta mestskej časti Bratislava-

Ružinov. O čo nám ide? Chceme sa stretnúť s audítorom, ktorý riadne overuje 

činnosť účtovníctva Cultusu, pretože takéto samostatné stretnutie sme ešte nemali. A 

- si myslím, že z dozornej rady nemám... nemám ani financie ani možnosť si 

prefinancovať niekoho individuálne, alebo nezávisle. Chceli by sme sa s ním stretnúť 

a rozprávať sa o tom, ako vidí účtovníctvo v Cultuse a.s. Za ďalšie - ak môžem 

pokračovať - chcel by som vás teda informovať ešte aj o tom liste, ktorý som 

adresoval vlastne vedúcemu odboru ... Odboru výstavby a bytovej politiky pri pri 

Okresnom úrade Bratislava pánovi Mgr. Tomáškovi Matejčákovi... Matejíčkovi – 

áno. V liste som mu adresoval znepokojenie nad zdĺhavosťou schvaľovania 

územného procesu a upozornil som, že u nás vlastne tento proces ako keby bol 

ukončený v zmysle rozhodnutia o stavebnej uzávere s platnosťou od 6. 9. 2016. Ako 

poslanca ma znepokojuje akékoľvek spochybňovanie už schváleného procesu na 

úrovni obce a to formou predlžovania času posudzovania bez  vysvetlenia, kde je 

problém. Na 2. strane nespochybňujem vaše zákonné právomoci tejto záležitosti, ale 

hovorím o zdĺhavosti procesu z vašej strany - myslím úradu. My, občania Ostredkov, 

sme sklamaní a rozčarovaní touto situáciou, ktorá vyvoláva u nás neistotu z 

neregulovanej stavebnej činnosti na Ostredkoch. Žiadame vás o pomoc a 

jednoznačné konanie v prospech občanov Ostredkov, ako je rešpektovanie prijatého 

územného rozhodnutia mestskou časťou Bratislava. Verím, že spoločným úsilím 

dokážeme nájsť rýchle riešenie v prospech občanov. Hovoril som, že k tomu 

stretnutiu ... došlo a bol daný prísľub, že v tejto veci sa bude konať. Tak to verím, že 

v tejto veci Okresný úrad ... teda Obvodný úrad Bratislava bude konať . /ak môže si 

vyčerpať aj druhú . Ďakujem vopred. / Zároveň vás chcem informovať – neviem, či 

ste si všimli, že prebehla diskusia o reforme školstva Učiace sa Slovensko. Stretol 

som sa na Ekonomickej univerzite, keď bola diskusia s ministrom školstva. Hovoril 

som s ním, lebo ešte z minulosti – vlastne - sa poznáme, robili sme projekt Trvalo 

udržateľného rozvoja v školstve. On mi prisľúbil - po 1. - presadzoval som, aby 

problematika 1. pomoci a záchrany ľudského života bol ďalší voliteľný predmet pri 

etike a náboženstve. Aby tento tretí bod tam bol, pretože si myslím, že z toho... z 

tých hodnotových cieľov, ktoré sleduje tento predmet je najvyššie. Nepoznám vyššiu 

hodnotu ako ľudský život. A záchrana ľudského života do toho patrí. Po 2.) - 

zároveň som navrhol zmeniť známkovanie z 1 na 5 - na škálu 1 až 20. Týmto týmito 

škálami sa väčšinou berie... na západe je zaužívanie toto školstvo od 1 do 20, kde 

jedna známka má škálu 4 až 5 stupňov. Tzn. že nie je jedna plus - mínus, ale je tam 

možnosť, že človek, ktorý... dieťa, ktoré sa vyvíja je v 1. stupni základnej školy 

môže byť - ja poviem - pomalšie reagovať a niekto môže rýchlejšie.  To neznamená, 

že v budúcnosti sa tento nepomer nezmení. Ďalej som navrhoval, aby pre jednu 

triedu na 1. stupni až 2. stupeň bol.. bola 1 triedny učiteľ, ktorý vlastne vypracuje 

individuálny plán pre študentov a najlepšie vie, že či ten študent je tzv. má  - má 

potencionál rastu, alebo nemá potencionál rastu. Pretože tým, že si striedajú triedni 
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učitelia žiakov, nemajú tú kontinuitu; nevidia či sa ten žiak kontinuálne zlepšuje a 

kde smeruje vlastne. Čiže tých pripomienok je 3.700 k súčasnému dátumu a môžu sa 

ešte známkovať, teda tam pridávať kliky - plus alebo mínus. Čiže vás poprosím, 

podporte... podporte aj tými klikmi za tie myšlienky, ktoré sú tam a stotožnite sa. 

Ďalej.. ďalej Červený kríž poďakoval a chcem vám tlmočiť - bol snem - za granty a 

za záujem mestskej časti vo vzťahu k Ćervenému krížu Bratislava-mesto, Červený 

kríž územný spolok sídli u nás. Ďakujú za podporu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Možno k tomu 1. návrhu uznesenia - chcel 

som vás požiadať - škoda, že tu nie je pán poslanec Ferák, možno príde o tej 14-tej, 

ako predseda dozornej rady - on by to on by mal zvolávať dozornú radu, zo zákona. 

A tak isto pán Tomáš Alscher sa vzdal členstva v dozornej rade; podľa stanov by ste 

to mali prerokovať, tak, aby potom z poslancov mohla byť doplnená dozorná rada. A 

keď sme tu diskutovali, tak prebehlo výberové konanie na člena... doplnenie člena 

predstavenstva Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb. Viem, že už 

dobehol termín, kedy sa mali dávať prihlášky na doplnenie konateľa Ružinovskej 

televízie. A poprosím, trochu urýchlite dozornú radu Cultusu, aby ste doplnili člena 

dozornej rady. A potom niekedy na budúci mesiac, keď budeme mať zastupiteľstvo 

by sme dovolili do orgánov našej spoločnosti. Pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Takže ja tiež si myslím, že by bolo dobré, aby sme prijali návrh 

uznesenia, ktorý bude v podstate kopírovať to vaše predložené - čiže návrh 

uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov poveruje 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadať Ministerstvo zdravotníctva 

Slovenskej republiky a Univerzitnú nemocnicu Bratislava - Nemocnica Ružinov o 

súhlas s terénnymi úpravami a revitalizáciu na pozemku parc. č. 15294/275, ostatná 

plocha, katastrálne územie Ružinov o výmere 9544 m² zapísané na LV číslo 2866 v 

prospech Slovenskej republiky - Univerzitná nemocnica Bratislava, zdevastovaného 

počas výstavby investičného zámeru Rossum a jednať o nájomnej zmluve na 

pozemky pod tréningovou halou Zimného štadiónu Vladimira Dzurillu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosil by som, keby si tam ešte dopísal terénne úpravy pri 

realizácii projektu Ružinovský bulvár. 

 

p. Drozd: Môže byť, áno. 

 

p. Pekár starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, poprosím predsedníčku 

návrhovej komisie, aby..   postupne predniesla návrhy uznesení tak, ako boli 

navrhnuté v bode Rôzne. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Počkám teda ... ešte dodá pán kolega Drozd, takže začneme s 

tými v poradí ako bolo. Prvý návrh uznesenia predložil pán starosta, ktorý znie takto 

- v podstate sám sebe, ale vlastne oslovil miestne zastupiteľstvo, aby sme prijali 

takéto ...takéto uznesenie. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadať 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Univerzitnú nemocnicu Bratislava 

- Nemocnica Ružinov o súhlas s terénnymi úpravami a revitalizáciou na pozemku 

parcelné číslo 15 294/35, ostatná plocha, katastrálne územie Ružinov o výmere 

20.412 m² zapísané na LV číslo 2866 v prospech Slovenskej republiky - Univerzitná 
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nemocnica Bratislava v zmysle spracovávaného ...spracovaného projektu. Termín: 

Ihneď. Prosím, nech sa páči, dajte hlasovať. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 15 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie sme 

prijali. 

  

 hlasovanie č. 45. 

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

- uzn. č. 458/XXVI/2017 

 

p. Tomášková: Druhý návrh uznesenia v bode Rôzne predniesol pán kolega Jusko a znie: 

Miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov zvolať 

stretnutie členov dozornej rady a. s. Cultus s audítorom, ktorý overuje účtovníctvo 

a.s.  Cultus. Termín: jún 2017. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto neviem, či neprekračuje kompetencie dozornej rady a 

predsedu dozornej rady. Ale budem hovoriť pred ... lebo predseda dozornej rady 

zvoláva rokovanie dozornej rady - a pozvete si koho potrebujete. Ale môžem s 

pánom Ferákom rozprávať o tomto. Tak, to bola moja poznámka. Pripravme sa na 

hlasovanie - ak nemá niekto iný. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za 8, nikto sa nezdržal, 7 boli proti. Uznesenie bolo prijaté. Ďalšie uznesenie. 

 hlasovanie č. 46. 

           za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 459/XXVI/2017 

 

p. Tomášková: Poprosím, chvíľočku počkáme... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. 

 

p. Tomášková: No, pán kolega, prosím vás, buďte za mojím chrbátom a musíte mi poradiť, 

lebo... Takže pokúsim sa prečítať návrh uznesenia pána kolegu Drozda k bodu 

Rôzne, ktoré znie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov požiadať Ministerstvo 

zdravotníctva a Univerzitnú nemocnicu Ružinov o súhlas k terénnym úpravám a 

revitalizácii na pozemku parcelné číslo 15 294/275, ostatná plocha, katastrálneho 

územia Ružinov o výmere 9.544 m² zapísanej na LV číslo 2866 v prospech 

Slovenskej republiky - Univerzitná nemocnica Bratislava, zdevastovaného počas 

výstavby investičného zámeru Rossum a terénne úpravy, vzhľadom na projekt 

Ružinovský bulvár a vzájomnú ...a nájomnej zmluvy na pozemky pod tréningovou 

halou Zimného štadióna Vladimíra Dzurindu... Dzurillu – och – prepáčte - Dzurillu. 

 

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, nikto sa nezdržal. Posledné 

uznesenie z bodu Rôzne sme schválili. 
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 hlasovanie č. 47. 

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

- uzn. č. 460/XXVI/2017 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem za účasť na dokončení 26. zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov.  

Poprosím o záverečné hlasovanie a o prezentáciu. 

záverečná prezentácia: 16 
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