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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 

Z á p i s 
 

z XXX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 17. októbra 2017 

 
 

Zasadnutie viedol : Ing. Mgr. Dušan Pekár – starosta 
 
Overovatelia : Mgr. Martin Pener , Ing. Tatiana Tomášková  
 
Návrhová komisia:               Bc. Radovan Bajer, PaedDr. Mária Barancová, PhDr. Patrik 

Guldan 
 

Ospravedlnení: MVDr. Marián Gajdoš, JUDr. Daniela Šurinová  
 
Skôr odišli: Ing. Peter Hrapko, Ing. Slavomír Drozd, Ing. Katarína 

Šimončičová, Ing. arch. Lucia Štasselová, JUDr. Martin 
Vojtašovič 

 
Program: 
   

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu 
– uznesenie č. 528/XXX/2017 

2. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Ružinov za  školský 
rok 2016/2017 a to : 
a) Materská škola, Bancíkovej 2, 
b) Materská škola, Exnárova 6, 
c) Materská škola, Medzilaborecká 4, 
d) Materská škola, Miletičova 37, 
e) Materská škola, Piesočná 2, 
f) Materská škola, Pivonková 9, 
g) Materská škola, Prešovská 28, 
h) Materská škola, Stálicová 2, 
i) Materská škola, Šťastná 26, 
j) Materská škola, Velehradská 24, 
k) Materská škola, Západná 2 
Predkladá: riaditelia MŠ v zastúpení Oľgou Ličkovou, vedúcou sekcie riaditeľov MŠ 
– uznesenie č. 529/XXX/2017 

3. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava– 
- Ružinov za  školský rok 2016/2017 a to : 
a) Základná škola, Borodáčova 2, 
b) Základná škola, Drieňová 16, 
c) Základná škola, Kulíškova 8, 
d) Základná škola, Medzilaborecká 11, 
e) Základná škola, Mierová 46, 
f) Základná škola, Nevädzova 2, 
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g) Základná škola, Ostredková 14, 
h) Základná škola, Ružová dolina 29, 
i) Základná škola, Vrútocká 58 
Predkladá: riaditelia ZŠ v zastúpení PaedDr. Erikou Drgoňovou, vedúcou sekcie riaditeľov 
ZŠ 
– uznesenie č. 530/XXX/2017 

4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.9.2017 
Predkladá: starosta 
– uznesenie č. 531/XXX/2017 

5. Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č.  ....zo dňa ..., 
ktorým sa ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 
402/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 
Predkladá: starosta 
– uznesenie č. 532/XXX/2017 

6. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky 
parcela registra „C“ č.   15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela 
registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve 
hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do 
správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 
1132/15, 851 01 Bratislava.  
Predkladá: prednosta 
– uznesenie č. 533/XXX/2017 

7. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, p. o. 
Predkladá: 1. zástupca starostu 
– uznesenie č. 534/XXX/2017 

8. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Vasilovej z MŠ Prešovská 28 v Bratislave 
Predkladá: 1. zástupca starostu 
– uznesenie č. 535/XXX/2017 

9. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
Predkladá: prednosta  
– uznesenie č. 536/XXX/2017 

10. Interpelácie 
11. Rôzne 

a) Vzdanie sa funkcie člena v komisii KŠKaŠ poslanca Bc. Bajera a menovanie nového člena   
do komisie KŠKaŠ poslanca  Ing. Turlíka 

 Predkladá: Bc. Bajer, poslanec 
- uznesenie č. 537/XXX/2017 
b) Nájomná zmluva  pozemkov pod garážami na Borodáčovej ul. 
    Predkladá: Ing. arch. Štasselová, poslankyňa a Ing. Šimončičová, poslankyňa 
- bod nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 
c) Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava 
    Predkladá: Dr. Jusko, poslanec 
- uznesenie č. 538/XXX/2017 

 12.  Návrh na odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo  ÚPN-Z Líščie Nivy – Palkovičova    
         a ÚPN-Z Miletička Trhovisko so zhotoviteľom“ po bode vystúpenie občanov. 
    Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 
 - materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia  
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PREPIS	
z		XXX.	zasadnutia	MZ	MČ	Bratislava	‐	Ružinov,	konaného	dňa	17.10.	2017		v	

zasadacej	miestnosti	miestneho	zastupiteľstva		
 
Úvod 
 
 
Bod č. 1 
Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Dámy a páni, vítam vás na XXX. zasadnutí MČ Bratislava-

Ružinov. Dovoľte aby som privítal osobitne pani poslankyňu Tvrdú, poslankyňu 
hl.m. SR Bratislavy za Ružinov, poprosím ospravedlniť  z neúčasti na dnešnom 
rokovaní p. poslankyňu Šurinovú a pána zástupcu Gajdoša. A takisto o skorší odchod 
z rokovania požiadali p. poslankyňa Šimončičová, p. poslankyňa Štasselová a páni 
poslanci Hrapko a pán poslanec Drozd . Prosím aj týchto ospravedlniť pri záverečnej 
prezentácii.  Na dnešnom programe, na dnešnom rokovaní, tak ako som na začiatku 
uviedol, je nadpolovičná väčšina poslancov, konštatujem, že miestne zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisu dnešného rokovania navrhujem zvoliť 
p. poslankyňu Tomáškovú a p. zástupcu Penera. Má niekto iný návrh? Asi nemá. 
Pripravme sa na hlasovanie. A poprosil by som znova technikov, nech sme 
trošku...tak. Už sme pripravení, hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 17 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, 1 nehlasoval.  

hlasovanie č. 1. 
           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 

- uzn. č. 528/XXX/2017 
Konštatujem za overovateľov zápisu sme zvolili p. poslankyňu Tomáškovú a p. 
zástupcu Penera. 
 

p. Pekár, starosta MČ:  Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani poslankyňu 
Barancovú, pána poslanca Bajera a pána poslanca Guldana. Má niekto iný návrh? 
Opýtam sa teda, či máme problémy s technikou. Asi nie. žiadny iný návrh nie je. 
Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.  

hlasovanie č. 2. 
           za: 18, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 

- uzn. č. 528/XXX/2017 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Konštatujem, že do návrhovej komisie boli zvolení p. poslankyňa 

Barancová, p. poslanec Bajer a p. poslanec Guldan. Poprosím ich, aby si zobrali 
hlasovacie, karty, materiály a aby sa presunuli na miesto určené návrhovej komisii 
a spomedzi seba si zvolili predsedu návrhovej komisie a oznámili mi jeho meno. 

 V pozvánke ste dostali návrh dnešného programu. Pýtam sa teda či sú k programu 
pripomienky alebo iné doplňujúce návrhy. 

 
p. Pekár, starosta MČ: /Poprosím technikov ...zasa neviem či to mrzne, alebo, čo sa deje... 

Ani nehlasujeme, ale je diskusia, alebo resp. .. schvaľovanie programu rokovania 
zastupiteľstva. No, teraz. / Pán poslanec Matúšek, nech sa páči. 

 



4 
 

p. Matúšek: / ...A ...už mi ide mikrofón/ ... Ďakujem pekne. Navrhujem hneď ako prvý bod 
po vystúpení občanov po 17-tej hodine reguláciu územia Starého Ružinova a 
Ružovej doliny. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Máme materiál?... Organizačné - materiál máme? No ale pán 

poslanec, ja som minule...  na ostatnom rokovaní zastupiteľstva sme si povedali, ako 
je schválený rokovací poriadok a ako sa dopĺňa materiál zastupiteľstva. Tak starosta 
asi ... nemusí mať. Dobre tak, keď budeme hlasovať, tak hlasujte. Ja materiál zatiaľ 
nemám a asi ani nebudem mať. Ďalší návrh?...Nikto nemá žiaden návrh. Poprosím, 
ak máte už predsedu návrhovej komisie, aby ste mi oznámili jeho meno a potom aby 
sme hlasovali o programe. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči, pán 
poslanec Bajer. 

 
p. Bajer: Ďakujem pán starosta. Len oznamujeme, že za predsedu návrhovej komisie sme si 

zvolili pani poslankyňu Barancovu. 
 
p. Pekár, starosta MČ: A pani poslankyňa Štasselová? 
 
p. Štasselová: Ďakujem. Ja som sa stratila, že či už navrhujeme program? 
 
p. Pekár, starosta MČ: No - už je po návrhoch; už som dal slovo návrhovej komisie, aby 

predniesla návrh. 
 
p. Štasselová: Vy ste komunikovali o tom že nefunguje zariadenie, s pánom Matúšekom,  

a v zápätí ste hovorili, že... Neviem ... akože naozaj ... že som nezachytila ...že 
koniec komunikácie... o tom, že funguje zariadenie. Takže ja mám jeden návrh. 
Môžem predniesť ešte? 

 
p. Pekár, starosta MČ: No, ja by som povedal, že nie. Pri všetkej úcte.  
 
p. Štasselová: Ok tak to predložím v bode Rôznom. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Je to tak, že vyzval som vás, aby sme ... dali hlasovať o 

programe s tým, že my navrhnete... oznámite meno predsedníčky. Je to tak? Nech sa 
páči, pán poslanec Bajer.  Máš slovo. 

 
p. Bajer: Už sme oznámili, pán starosta. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Čiže pochopil som, predsedníčkou návrhovej komisie je pani 

poslankyňa Barancová. 
 
p. Bajer: Áno. Návrhová komisia oznámila, že za predsedkyňu návrhovej komisie sme si 

zvolili pani poslankyňu Barancovú. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, čiže poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 

predniesla návrhy doplnenia programov a aby sme hlasovali o programe. Nech sa 
páči máte slovo. 

 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh - po vystúpení občanov – 

na Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo Líščie Nivy - Palkovičová a územný 
plán Miletičová - trhovisko so zhotoviteľom. Prosím dajte hlasovať. 
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p. Pekár, starosta MČ: Čiže toto je návrh na doplnenie programu. Pripravme sa na 
hlasovanie. Hlasujeme. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 1 bol proti, 6. sa zdržali. Doplnili sme si program. 

Poďme hlasovať o programe ako celku. Nech sa páči. 
hlasovanie č. 3. 

           za: 12, proti: 1, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 2 
- návrh bol schválený 

 
p. Barancová: Áno, prosím, pán starosta, dajte hlasovať o programe ako celku. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Máme 

schválený doplnený program dnešného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Ružinov. Veľmi pekne ďakujem. 
hlasovanie č. 4. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 528/XXX/2017 

 
 
Bod č. 2 
Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017 a to :  
a) Materská škola, Bancíkovej 2, 
b) Materská škola, Exnárova 6, 
c) Materská škola, Medzilaborecká 4, 
d) Materská škola, Miletičova 37, 
e) Materská škola, Piesočná 2, 
f) Materská škola, Pivonková 9, 
g) Materská škola, Prešovská 28, 
h) Materská škola, Stálicová 2, 
i) Materská škola, Šťastná 26, 
j) Materská škola, Velehradská 24, 
k) Materská škola, Západná 2 
 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo dva. Bod  2. je  Správa o štruktúre a 
obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 
2016/2017 a to : Materská škola Bancíkovej 2, Exnárovej 6, Medzilaborecká 4, 
Miletičova 37, Piesočná 2, Pivonková 9, Prešovská 28, Stálicová 2, Šťastná 26, 
Velehradská 24, Západná 2. Poprosím pani riaditeľku Ličkovú, vedúcu sekcie 
riaditeľov materských škôl, aby v krátkosti uviedla materiál. 

 
p. Ličková, vedúca sekcie riaditeľov MŠ: Dobrý deň prajem. Vážený pán starosta, vážené 

vedenie mestskej časti, vážení poslanci, predkladám vám v mene sekcie riadenia 
materských škôl za všetky materskej školy v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Ružinov správy o výchovno-vzdelávacej, činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
materských škôl za školský rok 2016/2017. Tieto správy sú riaditeľky povinné, 
podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, predložiť 
zriaďovateľovi na odsúhlasenie. Obsah týchto správ udáva vyhláška Ministerstva 
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školstva a za pravdivosť údajov v správach sú zodpovedné riaditeľky konkrétnych 
materských škôl. Najneskôr do 31. decembra musia byť tieto správy zverejnené na 
webovom sídle škôl a na viditeľnom mieste v priestoroch materských škôl. Správy 
boli doposiaľ prerokované v pedagogických radách, v radách škôl, v ... miestnej rade 
/pardon/, a v komisii školstva a kultúry. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa 

nehlási do diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
priniesla uznesenie k návrhu bod číslo 2. 

 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia k bodu č.2 : - 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 
2016/2017. A po b) - ukladá riaditeľom materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov zverejniť správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy na obvyklom 
mieste a webovom sídle školy najneskôr do 31. 12. 2017. Pán starosta, prosím, dajte 
hlasovať. Ďakujem. 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 2 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem pani riaditeľka.  
hlasovanie č. 5. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 529/XXX/2017 

 
 
Bod č. 3 
Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017 a to :  
a) Základná škola, Borodáčova 2, 
b) Základná škola, Drieňová 16, 
c) Základná škola, Kulíškova 8, 
d) Základná škola, Medzilaborecká 11, 
e) Základná škola, Mierová 46, 
f) Základná škola, Nevädzova 2, 
g) Základná škola, Ostredková 14, 
h) Základná škola, Ružová dolina 29, 
i) Základná škola, Vrútocká 58 
 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3- Správa o štruktúre a obsahu výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a... podmienkach základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za školský rok 
2016/2017 a to: - Základná škola Borodáčová 2, Drieňová 16, Kulíšková 8, 
Medzilaborecká 11, Mierová 46, Nerezová 2, Ostredková 14, Ružova dolina 29, 
Vrútocká 58. Poprosím pani riaditeľku Snehotovú, riaditeľku Základnej školy 
Kulíšková, aby uviedla materiál. 
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p. Snehotová, riaditeľka ZŠ: Dobrý deň. Vážený pán starosta, vážené panie poslankyne, 
páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zastúpení vedúcej sekcie riaditeľov základných 
škôl predložila vám Správu o činnosti základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
časti Bratislava-Ružinov za školský rok 2016/2017. Riaditelia škôl boli povinní v 
zmysle usmernenia Ministerstva školstva vypracovať tieto správy a odovzdať ich na 
prerokovanie radám školy a prerokovať ich v pedagogických kolektívoch a predložiť 
vám na schválenie. Za správnosť údajov v týchto správach zodpovedajú osobne 
riaditelia škôl. Správy po schválení budú potom predstavené na webových stránkach 
škôl. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pán poslanec 

Jusko. 
 
p. Jusko: Ďakujem. Pán starosta, ja som sa vlastne - k jednotke chcel... teda... k dvojke nie, 

k vášmu bodu, ale platí to aj pre vás. Chcem vás poprosiť - na internetových 
stránkach chýbajú... na niektorých internetových stránkach materských škôl chýbajú 
zástupcovia zriaďovateľa -  teda myslím poslancov. A občania sa nás potom pýtajú, 
že ktorí poslanci ich zastupujú. Vedia to tí, ktorí chodia do rady škôl, ale tí ostatní 
rodičia nie. Prosím vás, ak sa to dá, skúste upraviť si aj tú internetovú položku, lebo 
videl som, že tu, v tej správe, to je uvedené správne. Ďakujem a ešte vám prajem 
úspešný nový školský rok a menej starostí a najlepších študentov. 

 
p. Snehotová, riaditeľka ZŠ: Ďakujem. Vašu požiadavku budem tlmočiť. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Hrapko. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Ja by som chcel pekne poďakovať všetkým pracovníkom 

materských škôl, základných škôl, učiteľkám, riaditeľkám za prácu, ktorú robíte, 
pretože tá práca je dôležitá. Nie je celkom ocenená tak, ako by mala byť. Ako sme aj 
spolu hovorili. Čiže - ďakujem vám veľmi pekne a budeme sa snažiť, aby sme to... 
nejakým spôsobom ešte ďalej ťahali spolu. Ďakujem pekne. 

 
p. Snehotová, riaditeľka ZŠ: Ďakujem za podporu. Ďakujem. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Guldan, ďalší prihlásený do diskusie. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne pani riaditeľky. Ja vám ďakovať nebudem. Ja sa chcem 

poďakovať tamtomu stolu, ktorý je zodpovedný za to, že po prvýkrát v histórii tohto 
zastupiteľstva, čo si ja pamätám, je problematika materských škôl a základných škôl 
- ako výrazne - prvý bod rokovania tohto zastupiteľstva. Ja v tom vidím veľmi dobrý 
krok. Veľmi sa teším pre túto skutočnosť. Ďakujem. 

 
p. Snehotová, riaditeľka ZŠ : Ďakujem za túto skutočnosť. Dobre nám to padlo. Ďakujem.  
 
p. Pekár, starosta MČ: Nikto ďalší sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu. Poprosím 

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 3. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľujem si vám predniesť návrh uznesenia  

k bodu č. 3: - Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu - po a) schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov rok 2016/2017. 
A po b) - ukladá riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 



8 
 

časti Bratislava-Ružinov zverejniť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach v základnej školy na obvyklom mieste a na internetovej 
stránke školy najneskôr do 31. 12. 2017. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 
Ďakujem. 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 3 sme schválili.  
hlasovanie č. 6. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 530/XXX/2017 

 
p. Pekár, starosta MČ: Veľmi pekne ďakujem, pani riaditeľka, všetkým riaditeľom 

základných a materských škôl. 
 
 
Bod č. 4 
Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.9.2017 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 4 - Prerokovanie upozornenia prokurátora 

pod číslom PD 121/17/1102- 2 zo dňa 28. 9. 2017. Materiál uvediem ja - v krátkosti. 
Mestská časť Bratislava-Ružinov obdržala 3. 10. 2017 z Okresnej prokuratúry 
Bratislava II.  upozornenie ... prokurátora. Na základe podnetu bola preskúmaná 
zákonnosť uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov 
číslo 402/XXIII/2017  z 31. januára 2017, podľa ktorého Miestne zastupiteľstvo 
žiada starostu mestskej časti o zvolanie verejného prerokovania investičného zámeru 
BrickPark. Vzhľadom k tomu, že rozhodovaním miestne zastupiteľstvo prekročil 
svoje právomoci, prokuratúra žiadala opatrenie v napadnutej časti, v lehote 60 dní 
odo dňa doručenia protestu, ako nezákonné - zrušiť. Okresná prokuratúra je toho 
názoru, že miestne zastupiteľstvo pochybilo, keď zvolilo nezákonný, hybridný, 
spôsob rozhodnutia, keď síce vzalo protest prokurátora na vedomie, uznesením mu 
vyhovelo a však napadnuté uznesenie zostalo ďalej v platnosti. Za týmto účelom je 
potrebné zrušiť aj uvedené uznesenie. Preto tento materiál predkladám do 
zastupiteľstva. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie. 
Končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh 
uznesenia. 

 
p. Barancová: Takže predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 4 :  Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu berie na vedomie dôvodnosť upozornenia prokurátora pod 
číslom PD 121/17/1102 zo dňa 28. 9. 2017 proti postupu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov v konaní o proteste prokurátora, Spis. zn. PD 36-
/17/1102 z 18. 5. 2017, proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 402 2017 z 31. januára 2017. Termín: 17. 10. 2017. Prosím, 
dajte hlasovať. 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. ... To je ďalší bod rokovania... My to musíme 
prerokovať a potom následne zrušiť. Pripravme sa na hlasovanie - hlasujeme. 
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Hlasovanie: Za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, 3 sa zdržali. Uznesenie k bodu 
číslo 4 sme schválili.  
hlasovanie č. 7. 

           za: 19, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 531/XXX/2017 

 
 
Bod č. 5 
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....zo 

dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.1.2017 

 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5 - Návrh uznesenia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým sa ruší uznesenie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov číslo 402/XXIII/2017 zo 
dňa 31. januára 2017. Tak ako som ... Tiež uvediem materiál v krátkosti. Tak, ako 
som pri uvedení materiálu číslo 4 avizoval, že sme obdržali...  od prokurátora 
upozornenie ; týkalo sa práve tohto uznesenia, ktoré v bode číslo 5 predkladám na 
zrušenie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hrapko, nech sa páči. 

 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Chcel by som teba pán starosta poprosiť, do budúcnosti, takéto 

materiály, ktoré jednoznačne na seba nadväzujú dávať do jedného bodu. Vyhli by 
sme sa takémuto zbytočnému dvojnásobnému prerokovaniu Ďakujem pekne. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Hlásim sa do diskusie. A tým pádom potom zástupca bude 

preberať.... Nechcem vás poučovať, ale zákon hovorí, že pri proteste prokurátora 
sme povinní prerokovať protest prokurátora. To je jeden bod. A to sa buď vyhovie 
alebo nevyhovie. A potom následne ďalší bod - keď je vyhovené protestu 
prokurátora, týka sa napadnutého uznesenia a konštatácie, že je v rozpore so 
zákonom, tak potom nasleduje druhý bod, kde sa ruší uznesenie. Lebo to by bolo 
tiež, podľa môjho názoru, hybrid, keby sme v jednom uznesení prijali protest 
prokurátora a hneď v bode b) by sme rušili uznesenie. Pán ... magister Kopún, ktorý 
pripravoval tieto materiály, je na školení. Ten by vám to vysvetlil, ako právnik; ale 
tak toto je. Ja som tiež si myslel, že by to mohlo byť. Ale takýto je správny postup. 
Prerokovanie protestu prokurátora. Faktická, pani poslankyňa Šimončičová. 

 
p. Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Je to správne, že je to takto radené. Jedno je 

protest, druhé je zrušenie. Pretože to hlasovanie môže byť rozdielne pri proteste, 
ktorý považujeme za dôvodný a pri zrušení môže byť úplne iné hlasovanie. Ďakujem 
pekne, že ste to takto rozdelili. Díky. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ... A!...Hlási sa do diskusie pán poslanec 

Guldan. Nech sa páči. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja mám povinnosť sám za seba 

povedať jednu dôležitú vec - aj pre budúcnosť. Aby sme sa v budúcnosti vystríhali 
prijímať uznesenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Keď sa to uznesenie, ktoré ideme 
rušiť pripravovalo, ja som upozorňoval predkladateľov, že to uznesenie je nezákonné 
a neprináleží nám, aby sme takéto uznesenia prijímali. Stalo sa to, čo sa stalo - že ten 
prokurátorský protest alebo oznam - prišlo. A chcem sa spýtať pána predsedajúceho, 
prípadne pána starostu, či toto konanie, ktoré bolo nezákonné zo strany poslancov, 
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ktorí návrh predložili, či zostane len tak? Ja som za to, aby sa evidovalo to, že 
predkladateľ, aj keď bez zlého úmyslu, ale - nie je podstatné ... nie je správne, aby sa 
prijímali uznesenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ďakujem. 

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

Šimončičová. Prosím Katka. 
 
p. Šimončičová: A už som zabudla, čo som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. ... Pán 

poslanec Guldan, mali sme to prerokované na našej komisii a tam sme rozdielne 
hlasovali. ... A je v poriadku, že ... A - už viem, čo som chcela povedať. ..v poriadku 
... ako som povedala pred chvíľou, že je to v poriadku, že je to rozdelené; ale ja som 
len chcela pripomenúť, že voľakedy bývalo zvykom, že na každom zasadnutí 
zastupiteľstiev - ja mám skúsenosti zo staromestského zastupiteľstva, bol prítomný 
prokurátor. A ten predtým, než sa hlasovalo, a bolo   z jeho pohľadu nezákonné, tak 
na to upozornil. Nie potom, keď... Lebo ...prokuratúra je ...má teda na starosti 
sledovanie zákonnosť alebo nezákonnosť prijímaných uznesení jednotlivých 
zastupiteľstiev. ...Že prokurátori nemajú čas tu sedieť -  to je možno ich chyba; ale 
možno by sme získali čas a predišli by sme nezákonným uzneseniam. A pán 
poslanec Guldan by nemusel posielať do basy tých, ktorí to navrhovali. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ešte dve faktické. Prvá pán poslanec Hrapko, 

nech sa páči. 
 
p. Hrapko: Ďakujem pekne. Rád by som reagoval na Patrika. Ako som povedal aj minule: 

Patrik, spomeň si ty, akým spôsobom si formuloval ty svoje uznesenia. A akým 
spôsobom ...nielenže neboli nezákonné, ale oni boli aj nezrozumiteľné. Čiže ako... 
takýmto spôsobom sa vyjadrovať sa mi nezdá celkom z tvojej strany.. prípadné.., ale 
– Dobre, ja si myslím, že tak ako si navrhoval, ja si myslím, že by sme mali urobiť 
takú nástenku hanby a tam by sme mali tých poslancov nalepiť, a poprípade by sme 
ich mohli ešte aj verejne bičovať. Ďakujem pekne. 

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

sa páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Ja v určitej miere súhlasím s kolegom Patrikom Guldanom, lebo si 

myslím, že poslanci, by mali byť fundovaní a predkladať také uznesenia, aby boli v 
súlade so zákonom. Len by som túto rovinu trochu posunul ďalej. Čo s takými 
poslancami, ktorí nerešpektujú ani protest prokurátora a napriek tomu nechávajú 
uznesenia platné?  Keď súdy potvrdia, že ten prokurátor mal pravdu - čo potom? Tí 
poslanci, starostovia alebo primátori nemusia tam sedieť... a po rokoch sa ukáže, že 
tieto ... uznesenia boli prijaté úplne v rozpore so zákonom a mimo obliga. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. V tejto chvíli už sa... Faktická, pán poslanec 

Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem za upozornenie pánovi poslancovi. Tak ... tuto Petrovi - bolo by dobré, 

keby bol konkrétny. Lebo ak sa stalo, že som predniesol návrh uznesenia, ktorému 
on nerozumel, neviem - musel byť tretia osoba, aby povedal, či to naozaj bolo 
nezrozumiteľné – alebo... bolo, alebo nebolo. 

 
p. Pekár, starosta MČ: V tejto chvíli sa už nikto nehlási do diskusie. Končím diskusiu. 

Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie o znenie uznesenia. Nech sa ti páči. 
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p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402 zo dňa 31. 1. 2017. Termín: 17.10 2017. 
Prosím, dajte hlasovať. 

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

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

 
Hlasovanie: Za 17, nikto proti, 5 sa zdržali, nikto nebol nehlasujúci. Návrh uznesenia bol 

schválený. Vraciam vedenie schôdze pánovi starostovi. 
hlasovanie č. 8. 

           za: 17, proti: 0, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 532/XXX/2017 

 
 
Bod č. 6 
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, 

pozemky parcela registra „C“ č. 15476/53 o výmere 238 m2, zastavané plochy a 
nádvoria a parcela registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m2, záhrady v 
katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, 
evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 
821 01 Bratislava. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 6 - Návrh na prevod 

vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela 
registra „C“ č. 15476/53 o výmere 238 m2, zastavané plochy a nádvoria a parcela 
registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m2, záhrady v katastrálnom území Nivy, vo 
vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV 
č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. 
Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 821 01 Bratislava. Poprosím pani doktorku 
Kučerovú, aby uviedla materiál. 

 
p. Kučerová, MÚ MČ: Dobrý deň. Dovoľte, aby som uviedla materiál.  Máte ho  podrobne 

spracovaný v dôvodovej správy, vrátane príloh. Ide o podiel hlavného mesta 31/100 
na dvoch pozemkoch, parcela 15476/53 a parcela 15476/28 katastrálne územie Nivy 
-Malé Pálenisko do podielového spoluvlastníctva vlastníka ďalšieho podielu 69/100, 
ktorý je žiadateľom -  zároveň; Čiže pán Mgr. Roman Csémi. Čo sa týka odborných 
útvarov z hľadiska dopravy životného prostredia a územného plánu bol vyslovený 
súhlas s prevodom. Pán primátor udelil predchádzajúci súhlas prevodu za cenu podľa 
znaleckého posudku, ktorá bola stanovená na 111,85 Eur za m² . K predmetným 
pozemkom nebol uplatnený reštitučný nárok. Materiál prerokovala miestna rada, 
komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie, ktorý materiál 
prerokovali a odporučili miestnemu zastupiteľstvu návrh schváliť. Ďakujem. 

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

diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Barancová: Ďakujem. Predkladám návrh uznesenia bodu číslo 6: Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu schvaľuje v súlade s ustanovením § 9 a ods. 8 písm. c) 
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zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti pozemkov registra C na Rákosovej ulici v 
katastrálnom území Nivy parcela  č. 15476/53, parcela 15476/28  evidovaných v 
katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 4698 vo vlastníctve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-
Ružinov do vlastníctva pána Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 821 01 
Bratislava za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku číslo 46/2017 vo výške 
111,85 Eur za m2, spolu v sume 16.227, 20 Eur. Tento predaj sa schvaľuje s 
podmienkou, že kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia 
uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, uznesenie stratí platnosť. Prosím, pán starosta, dajte 
hlasovať.  

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, 6 sa zdržali. Uznesenie k bodu 

číslo 6 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem pani doktorka. 
hlasovanie č. 9. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 533/XXX/2017 

 
 
Bod č. 7 
Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, 

p. o. 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Prejdeme k bodu číslo 7  - Návrh na zverenie nehnuteľného 

...pardon ...Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovského 
športového klubu, príspevková organizácia. Poprosím pána zástupcu Penera, aby 
uviedol materiál. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení prítomní, 

myslím že mnohí aj sami poznáte - na vlastné oči - miniihrisko - futbalové 
minihrisko, ktoré sa nachádza v areáli netradičných športov,  pri vstupe aj  od areálu 
školy Nevädzova;  toto ihrisko, mini ihrisko, využíva v súčasnosti náš Ružinovský 
športový klub; vykonáva tam  aj údržbu. Po rokoch je toto ihrisko,  najmä ten  umelý 
trávnik, mantinely, už v nedobrom technickom...  zlom technickom stave. Môže to 
mať aj dôsledky na bezpečnosť pri jeho využívaní. A pretože existuje možnosť 
financovať túto výmenu umelého trávnika zo štátnej dotácie, je to výzva na 
poskytovanie dotácií v programe Podpora rozvoja športu, Ministerstvo školstva , 
RŠK požiadalo o zverenie tohto mini ihriska do majetku, aby mohlo realizovať ... 
uchádzať sa vlastne o túto ... túto dotáciu. Materiál bol predmetom rokovania aj  
miestnej rady, aj komisií. Myslím, v tejto chvíli, netreba viac; ak, tak  v diskusii.  
Ďakujem za slovo.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási 

do diskusie, končím diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 
predniesla návrh uznesenia. 

 
p. Barancová: Ďakujem.  Predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 7: Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje zverenie hnuteľného majetku 
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mestskej časti Bratislava-Ružinov, futbalového mini ihriska, do správy 
Ružinovskému športovému klubu,  príspevková organizácia, Mierová 21, Bratislava, 
v zmysle protokolu o zverení hnuteľného majetku obce a s ním súvisiacich  práv a 
záväzkov. Prosím, pán starosta, dajte hlasovať. Ďakujem. 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 7 sme schválili. 
hlasovanie č. 10. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 534/XXX/2017 

 
 
Bod č. 8 
Poskytnutie bytovej náhrady rodine Vasilovej z MŠ Prešovská 28 v Bratislave 
 
p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 8 - Poskytnutie bytovej náhrady ...náhrady 

rodine Vasilovej z Materskej školy Prešovská 28 v Bratislave. Poprosím tak isto 
pána zástupcu Penera aby uviedol materiál. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ešte raz vďaka za slovo. Milé dámy, vážení páni, asi sa 

obmedzím na základné fakty, nakoľko ide o veľmi podobný prípad ako sme tu mali 
pred niekoľkými mesiacmi. Tu len zdôrazním, že ide ... alebo máme možnosť 
uvoľniť služobný byt v Materskej škole Prešovská, s výhľadom vytvorenia nových 
18-tich miest v tejto materskej škole. Byt v Materskej škole Prešovská užíva pani 
Vasilová už od roku 89, pričom podarilo sa nám identifikovať vhodnú bytovú 
náhradu,  byt na Sputnikovej ulici. S pani Vasilovou sme absolvovali obhliadku 
tohto bytu. Súhlasila s ním. Pokiaľ ide o rozlohu  - ďalšie parametre - ide o 
adekvátnu bytovú náhradu. Už len naozaj pre úplnosť poviem, nakoľko byty sú vždy 
prideľované v mestskej časti len na dobu určitú -  rok,  rok... 3 roky, aby to bola 
adekvátna bytová náhrada, aby sa splnil účel bytovej náhrady, tak, ako v predošlých 
prípadoch, predkladáme návrh na schválenie ...  vlastne ... de facto ... de facto ... 
nájmu na dobu neurčitú -  poskytnutie bytovej náhrady. Opäť materiál bol v 
komisiách; ak doplňujúci dotaz  - rád potom v diskusii. Ale ide o identický prípad, 
ako sme mali nedávno v prípade pani... pani Matejovej, ak si spomeniete.  Myslím, 
že stačí, pán starosta.  Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Prihlásil sa pán 

poslanec Jusko.  
 
p. Jusko: Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať o aký veľký byt ide? Ja potom aj v interpelácii   

spomeniem,  lebo... Stálicová je tiež v tom programe - výmeny služobného bytu. 
Dneska som hovoril s obyvateľom  - to potom v interpelácii poviem -  on mi 
povedal, že 2 a pol izbový byt minimálne - s tým súhlasil. Aj mi dôvodil, pretože sú 
traja- tam bývajú. Chcem sa teda pýtať ...spýtať, že  či má veľké nároky, keď chce 2 
a pol izbový byt, alebo či je to v norme?  Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán zástupca Pener. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem... Ďakujem. Byt  ponúkaný v tomto prípade 
pani Vasilovej - ten je  trojizbových. Odpovedá približne... neviem teraz ...na  m², ale 
odpovedá približne  tomu, ktorý ona obýva. Viem o Materskej škole Stálicovej, ak sa 
môžem u toho hneď pristaviť -  prezradím, že s kolegami... ako -máme vytvorené 
také nejaké poradie - top priority, kde tá  zámena je najžiadúcejšia. Materská škola 
Stálicová je na 1. mieste. My sme tam s tým manželským párom absolvovali 
obhliadku; bolo to niekedy na jar. Našiel by som aj presný dátum. Oni obývajú byt, 
ktorý zodpovedá 2 a pol izbovému. Ale také veru v tom našom bytovom fonde k 
dispozícii nemáme. Komunikoval som s nimi; nedávno sa uvoľnil, neplánovane, 
jeden ďalší dvojizbový. Už  tak predbežne sme dohodnutí na obhliadke, ale ešte tam 
nejaké ďalšie úkony treba... urobiť. Nejaké  vypratanie a podobne... 

 
 p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Jusko. 
 
p. Jusko: Faktickou na to, čo ste povedali - on mi povedal, že dvojizbový nie. Oni sú traja. 

Dospelý syn, 26 ročný, tak neviem ako to riešia. Jednoducho aj... on chce mať asi to 
svoje súkromie. Tak vás na to upozorňujem. Ďakujem. 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k bodu číslo 8.  
 
p. Barancová: Predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 8: Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu schvaľuje nájom bytu číslo 8, 5. poschodie,  Sputnikova 33  v 
Bratislave, ako bytovú náhradu pre Ľuboslavu Vasilovú a Jaroslava Vasila na dobu 
neurčitú. Prosím,  dajte hlasovať. Ďakujem. 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 22 poslancov, nikto nebol proti,  nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 8 sme schválili. Ďakujem veľmi pekne. 
hlasovanie č. 11. 

           za: 22, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 0 
- uzn. č. 535/XXX/2017 

 
 
Bod č. 9 
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 
 
 p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 9 - Kontrola plnenia uznesení miestneho 

zastupiteľstva. Poprosím pani inžinierku Lehotayovú, aby uviedla tento materiál.  
 
 p. Lehotayová, MÚ MČ: Dobrý deň. V materiáli máte priloženú kompletnú informáciu o 

... plnení uznesení miestneho zastupiteľstva; ako  - tie, ktoré boli splnené, ktoré sú ... 
zostávajú v plnení a ktoré sú čiastočne splnené.  

 
  p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie, končím 

diskusiu, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia. 
 
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže predkladám návrh uznesenia k bodu číslo 9: 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie  - ďalej - podľa 
predloženého materiálu. Ďakujem. 
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 p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme 

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie: Za hlasovalo 21 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie k 

bodu číslo 9 sme prijali. Veľmi pekne ďakujem.  
hlasovanie č. 12. 

           za: 21, proti: 0, zdržalo sa: 0, nehlasovalo: 1 
- uzn. č. 536/XXX/2017 

 
 p. Pekár, starosta MČ:  Rokujeme dosť rýchlo. O 17-tej je Vystúpenie obyvateľov. 

Doplňujúci bod k rokovaniu zastupiteľstva, ktorý navrhol pán poslanec Matúšek,  
navrhol tak, že po 17.-tej hodine. Keby sme sa mali tohto držať, tak by sme mali mať 
prestávku až 17. hodiny. Ja navrhujem takýto postup. Pokračovali by sme bodom, 
ktorý  navrhol pán poslanec Matúšek, potom by sme pokračovali, potom 
Interpelácie, potom Rôzne, a ak skončíme pred 17. hodinou, poprosím pána zástupcu 
Penera,  aby bol u seba v kancelárii - minimálne do 17:30. A obyvatelia, ktorí prídu 
na 17. hodinu - pán informátor ich bude posielať k pánovi zástupcovi, kde on 
pozbiera podnety. A tak, ako je schválené uznesením, že tieto podnety sú potom ako 
... riešenie podnetov sú ako informatívny materiál do zastupiteľstva, tak budú 
predložené ako informatívny materiál. Ak by bolo potrebné, že bude priamo podnet 
na poslanca, alebo na starostu, alebo na niekoho ...ďalšieho , vicestarostu, ktorý je 
chorý, tak to budeme riešiť individuálne stretnutiami s týmito obyvateľmi. Ak s 
týmto súhlasíte, pokračovali by sme ďalším bodom. 

 
p. Pekár, starosta MČ : ...  ktorý má názov Návrh na odstúpenie objednávateľa od zmluvy 

o dielo ÚPN-Z Líščie Nivy - Palkovičova a ÚPNZ Miletičova...  Miletička - 
trhovisko, so zhotoviteľom. Môžem pokračovať? Všeobecný súhlas. Poprosím 
predkladateľa, aby uviedol materiál. Nech sa páči. 

 
p. Matúšek: Ja som sa hlásil, pán starosta. Ja  nemám s tým problém - aby som uviedol 

materiál.  Ale tu materiál je vyslovene postavený tak, že - vo väzbe s občanmi  a 
občania by boli radi  prítomní, keď sa bude prerokovávať tento bod. Preto som to dal 
zámerne-  že ako prvý bod ...po  ... bode Občania. Ja ... neviem, ako mám teraz  
...proste zareagovať, pretože tí občania prídu aj v tejto súvislosti sem. Tak prosím o 
láskavosť,  či teda poslanci budú takí zhovievaví a budú súhlasiť s tým, aby po 
vystúpení občanov bol prerokovaný tento bod. Keď nebudú súhlasiť, ja nemám 
problém si ho predniesť ... uviesť.  

 
p. Pekár, starosta MČ  : Vyhlasujem päťminútovú prestávku. Lebo toto nie je ani o bode ... 

Toto je o ... pokračovanie programu. Teda, aby to bolo na kameru, ja vás 
upozorňujem, že ak nebudeme uznášaniaschopní, tak budeme musieť do ...  Lebo 
ďalší bod sme si schválili. Takže... Dobre.  

 
 
Bod č. 10 
Interpelácie 
 
p. Pekár, starosta MČ :  Čiže o. ... pokračujeme bodom číslo 10 - Interpelácie. Ak má 

niekto  interpeláciu, nech sa páči, predniesť, resp. na dať zamestnancovi na 
organizačný ... odbor.  Faktická pán poslanec Matušek. Interpelácie ... pán poslanec 
Jusko. Nech sa páči. 
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p. Jusko: Ďakujem pán starosta.  Ja mám interpelácie.  1. interpelácia je: - Obyvatelia 

Ostredkov sa sťažujú na rozbitý chodník v okolí Budúcnosti. Aj keď viem, že 
pozemok pod chodníkom je súkromný, dovolím si vás požiadať o ich údržbu. Hlavne 
im ide o to, že či by sa tie existujúcej diery dali  zatrieť - keď nie teda postaviť nové? 
Že či by  aspoň s tým súkromný vlastník súhlasil? Pretože tam je aj zdravotné 
stredisko, teda stomatológia, kde chodia často, tak  sa na to sťažujú. Ďalšia: - Vážený 
pán starosta, tež som rokoval s občanom, ktorý býva v služobnom byte Materská 
škola Stálicová. Pretože občan požaduje 2 a pol izbový byt, aj teraz býva v 2 a pol 
izbovom byte, žiadam vás pokračovať vo  vyjednávania a dosiahnutí dohody k  
uvoľnenie služobného bytu. Byt je zaradený do riešenia navyšovania počtu miest v 
materských školách a jeho uvoľnenie by pomohlo rozšíriť kapacitu škôlky. Ďalšiu 
mám: -Vážený pán starosta, obyvateľka Ružinova ma upozornila a poprosila 
zároveň, že v objekte rozvodu vody pri Štrkoveckom jazere - roh Štrkoveckého 
jazera ,  bližšie  - alebo smerom na Ružinovskú nemocnicu sú 2 ... okienka otvorené, 
kde by mohlo malé dieťa padnúť; Aby ste túto havarijnú situáciu riešili. Ďakujem. -
Vážený pán starosta, chcem vás poprosiť: bola zriadená parkovacia politika; dlhšie 
nezasadala. Aby sme sa vrátili opäť k parkovacej politike, lebo vidím, že to 
obyvateľov zaujíma.  Aby sme začali robiť nejakú ... nejakú štruktúru, ako by mala 
vyzerať parkovacia politika ...  v Ružinove. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ :  Ďakujem. Faktická pán poslanec Patoprstý.  
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Na margo tých chodníkov ku obchodnému 

domu Budúcnosť,  zrejme pán starosta už vie tú informáciu tiež, je to naplánované v 
rozpočte hlavného mesta. Zháňajú momentálne na to dodávateľa a ak dodávateľa 
zoženú, mohli by to robiť v prípade priaznivého počasia ešte v tomto roku. Ak nie, 
tak  na jar. Čiže nie je to také problematické.  

 
p. Pekár, starosta MČ : Ďakujem. To bolo vlastne aj odpoveď. Ale dostane pán poslanec 

ešte aj písomnú odpoveď na jednu z jeho interpelácií. Nasleduje pán poslanec Drozd. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Pán starosta, chcem sa spýtať opäť na RŠK a na tú kauzu. Chcem sa 

spýtať, či ste podnikli nejaké kroky, ktoré by ste nám teraz hneď  v interpelácii 
vedeli povedať? Či ste nazreli do spisu? Lebo určite číslo spisu máte. Mne pán 
Pažický,  riaditeľ Okresného riaditeľstva  Policajného zboru poslal číslo, len  my, 
ako poslanci, doňho  nevieme vstupovať.  Vy ste podali trestné oznámenie, čiže  
môžete sa informovať. Máte tieto informácie, ktoré nám môžete povedať, v akom je 
to stave po troch rokov? Bol by som rád, keby ste nám odpovedali. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ :  Nemám to ...nemám to tu pripravené,  ale do šesťdesiatich dní; 

čiže ešte je tam nejaká lehota, tak, pán poslanec, dostaneš odpoveď. Pán poslanec 
Matúšek, ďalšia interpelácia. 

 
p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Interpelujem vás... starostu Ing. Mgr. Dušana Pekára. 

Okresný úrad Odbor výstavby, ako nadriadený orgán, požiadal Stavebný úrad 
mestskej časti Bratislava-Ružinov v auguste roku 2017 o zaslanie stanoviska do 
termínu 7 dní, týkajúceho sa oplotenia  verejného parkoviska na Záhradníckej - 
Palkovičovej v lokalite Starý Ružinov. Napriek urgencii z mesiaca október, okresné 
...  okresný úrad  zaslal...  nebol zaslaný požadovaný materiál, ktorý má už termín 
...5 dní. Stavebný úrad si takto nesplnil úlohu; a žiadam vás, pána starosta, aby si mi 
to vysvetlil. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ :  Ďakujem. Nikto sa nehlási do bodu Interpelácie. Končím bod 
Interpelácie. 

 
 
Bod č. 11 
Rôzne 
 
p. Pekár, starosta MČ: Otváram bod Rôzne. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec 

Bajer. 
 
p.Bajer: Ďakujem veľmi pekne. Mám 2 body. Prvý bod je návrh uznesenia, kde : Po a) - 

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poslanca Radovana Bajera o 
vzdaní sa postu člena komisie školstva, kultúry a športu. Po b) - Miestne 
zastupiteľstvo odvoláva poslanca Radova Bajera z funkcie člena komisie školskej, 
kultúry a športu. A po c) - Miestne zastupiteľstvo volí do funkcie člena komisie 
školskej, kultúry a športu kolegu poslanca Petra Turlíka. Termín: ihneď. A potom 
mám... potom mám druhý bod, ako Rôzne , ako forma oznámenia. Tým, že to je teda 
na kameru, je to na zápis, že v rámci zasadnutia komisie na ochranu verejného 
záujmu sme začali konanie vo veci porušenia zákona o ochranu verejného 
záujmu voči pani poslankyni Štasselovej. To je iba zatiaľ, ako forma 
oznámenia, že sme začali konať. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Štasselová.  
 
p. Štasselová: Ja by som v rámci bodu Rôzne chcela navrhnúť program - Návrh ...alebo bod 

na Návrh na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov  a uzavretie nájomnej 
zmluvy s majiteľmi pozemkov na parcele č. 1349/13, 7 a 5 v katastrálnom území 
Ružinov. Tento materiál sme prerokovali na dvoch komisiách. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ: Poďte… 
 
p. Štasselová: Áno ... Dobre. Čiže obrátili sa na mňa majitelia týchto pozemkov. Celá tá 

genéza alebo história má teda ... už dlhú históriu. Ten prípad, ktorý vlastne sa vlečie 
už od roku .. /pardon, sekundu/...  od roku 2005, kedy vlastne sa po prvýkrát... bol 
návrh, podaný návrh na vysporiadanie týchto pozemkov formou odpredaja. Následne 
boli rokovania medzi majiteľmi pozemkov a medzi... / pardon../...  medzi vlastníkmi 
pozemkov a mestskou časťou. Podľa materiálu, ktorý vypracovalo - mestská časť, 
podľa materiálu, ktorý spracovalo mesto, sa celá história vlastne začala už v roku 
2011, kedy... (200)1, čiže pred štyridsiatimi jedna rokmi, kedy užívali majitelia 
garáží pozemky pod garážami.. denne...nebola vyžadovaná žiadna úhrada, ani v 
zmluve nebolo vyžadované, že sa za tieto pozemky bude platiť. V roku 2002 až do 
roku 2004 sa rokovalo o tom, že bude im účtovaná úhrada 5 SK za m2 ročne. 
Následne v roku 2005 až do roku 2008 sa rokovalo o cene za 100 SK  na m2 ; čiže to 
boli 3 Eurá a 60 Eur. A v roku 2011 už to bolo 8,8 Eur na m2 ročne, čo bolo až 158 
Eur ročne. Pre  - teda objektívne požadovanie tejto výšky alebo teda stanovenia 
objektívnej sumy sa vlastníci garáži nechali koncom roku 2015 vypracovať znalecký 
posudok, aby ... a tento znalecký posudok zahŕňal všetky atribúty, ktoré tento 
pozemok má; najmä tie, že nad pozemkom, alebo v rámci tohto pozemku je vedené 
vysoké napätie a teda nie je možné na tomto pozemku stavať. Opakovane sme sa 
spolu stretli a nakoniec sme teda špecifikovali, že  aj jednotlivé znalecké posudky, 
ktoré si dávalo vypracovať mesto sa vzájomne od seba líšili. Pohybovali sa od 8 Eur, 
8,80 až po 12 Eur . A nakoniec sa bral do úvahy aj – alebo - nebral sa do úvahy aj 
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znalecký posudok vo výške 6,8 Eur. Dnes máme na stole aktuálny znalecký 
posudok, ktorý bol naozaj vypracovaný profesionálne a boli tam... vlastne, nebola 
ani zohľadnená história, ale len tie aktuálne argumenty, ktoré tento pozemok... pre 
ktoré platia na tento pozemok. A súdny znalec navrhuje cenu 4,786 za prenájom m2 
ročne. Čiže po viacerých stretnutiach, po rokovaniach obidvoch komisií, jedna 
komisia navrhovala uzavrieť zmluvu podľa predloženého aktuálneho znaleckého 
posudku; sociálna komisia navrhovala, aby tento sa tento prípad zobral ako prípad 
osobitného zreteľa, to čo požadovali aj vlastníci, keďže nie je možné s týmito 
pozemkami ďalej nakladať, ani ich predávať, ani tam stavať. Vlastne cenu, ktorá by 
predstavovala 2,5 Eura na m2 ročne. Chcem len teda podotknúť, že od roku 2004 do 
roku 2006, oproti predchádzajúcemu obdobiu, sa vlastne to zvyšovalo až 
dvadsaťnásobne a v roku 2014 to zvýšenie  predstavovalo až 53-násobné. My sme 
sa... na obidvoch komisiách sme sa o tomto dlho rozprávali a nakoniec sme sa 
uzniesli, že predložíme tento materiál. Ja som si to zobrala na starosť, keďže ten spor 
už trvá takto dlho a vlastne nie je možné ho nejakým iným spôsobom ukončiť, tak 
sme predložili tento návrh. Ďakujem pekne.  

 
p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Faktickou pani poslankyňa Tomášková. ... 

Ale... prepáč ešte, keď ja si zoberiem slovom tým, že.. No, ten súdny spor ukončí 
rozhodnutie súdu. Lebo - aby bolo všetkým jasné - tak teraz je súdny spor medzi 
mestskou časťou a obyvateľmi, ktorí nepodpísali nájomnú zmluvu na pozemok pod 
garážou. Takže súd rozhodne o tom spore medzi niektorými vlastníkmi garáží, ktorí 
nepodpísali nájomnú zmluvu na pozemok; pretože my ho máme v správe, a je vo 
vlastníctve hlavného mesta. Len toľko. Pani poslankyňa Tomášková, poprosím pána 
zástupcu, aby viedol tento bod. 

 
p. Tomášková: Využijem aj faktickú, ale aj k tomu, k tejto téme som sa prihlásila aj 

diskusným príspevkom. Pravdupovediac, ten materiál sme ostatní, ktorí nie sme 
členmi územnoplánovacej a sociálnej komisie dostali pár hodín pred dneskajším 
zastupiteľstvom. Ja som aj napriek pracovnému vyťaženiu očami preletela a niečo 
som si  zisťovala. Ale úplne závažná vec, či sa vôbec máme o tom tu dneska baviť je 
-  je to osobitný zreteľ. Chcem sa spýtať pani kolegyne, keď už takto sa podujala 
vypracovať samostatný materiál, obišla finančnú komisiu, čo som veľmi prekvapená, 
lebo bavíme sa o nájomnej zmluve; neviem, načo to bolo na sociálnej komisii? V 
prvom rade to malo byť na finančnej komisii a na územnoplánovacej. Osobitný 
zreteľ má pravidlá a to je 15 dní pred schvaľovaním v zastupiteľstve zverejnenie na 
úradnej tabuli. Ak to nebolo, nemáme sa o tom dneska o čom baviť. Musíme to 
stiahnuť, pretože akékoľvek uznesenie by sme dneska prijali, postupujeme 
protizákonne .Takže toto je 1. otázka. Potom sa o tom môžeme baviť ďalej. Alebo 
teda k tomuto - ak to není, tak navrhujem ukončiť k tomu debatu. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Len teraz technickú pripomienku. Sme v bode Rôzne, 

vlastne. Ak teraz by sme navrhli ukončiť debatu,  tak celý bod Rôzne. 
 
p.Tomášková: Beriem späť. Iba k tejto.. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Sme v bode Rôzne.. 
 
p. Tomášková: Áno, ale logicky, k tejto téme. Beriem späť, áno, aby sme sa nebavili 

hodinu k nájmu  zmluve, ak mala visieť osobitným zreteľom 15 dní pred rokovaním 
zastupiteľstva. Teraz sa bavím iba o návrhu pani poslankyne Štasselovej. Ďakujem 
pekne. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Tak teraz faktické ešte. Pán poslanec 
Drozd prvý, nech sa páči. 

 
p. Drozd: Ďakujem. Ja by som zareagoval na starostu. Je absurdné, aby sa takéto veci riešili 

- medzi mestskou časťou a obyvateľmi mestskej časti - súdnym sporom. Ja si 
myslím, že je tu priestor na konsenzus. Ja túto problematiku poznám. Ide o roky, 
ktoré sa naťahuje mestská časť a obyvatelia mestskej časti. A myslím, že v tomto 
materiáli je celá tá genéza celkom dobre zhrnutá. Vidím, že tu nemáme dostatok 
poslancov, čiže aj ten zreteľ, čo hovorí pani poslankyňa Tomášková,  má svoj 
zmysel. Lebo nebude dosť poslancov na schválenie osobitného zreteľa. Ale tá genéza 
a dôvodová správa je dobre pripravená. Ja si myslím, že riešenie je tu navrhnuté 
celkom správne. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Faktická pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja nemám absolútne nič proti tým výhradám  a uvedomuje si 

to. Naozaj aj pre mňa je to vec, ktorá vlastne v nejakej svojej podstate úplne  - ani 
nie som členom územnoplánovacej komisie, nie celkom mojou agendou - ale keď si 
predstavím, že koľko rokov sa tí obyvatelia vlastne domáhajú nejakej dohody, tak to 
sa mi zdá absurdné. Už len to, že sa mi podarilo to dostať vlastne na to 
zastupiteľstvo. Vôbec nemám problém s tým, ak sa dohodneme, že nech to ide 
riadnym procesom; ale jednoducho aby sa tá náležitosti stabilizovala. My sme... na 
tej územno-plánovacej komisii sa všetci členovia vyjadrili, že je to príliš dlho na to, 
aby sa to proste neukončilo nejakou dohodou. Ten súdny proces tiež považujem za 
absurdný a myslím, že boli tam, alebo sú tam, nejaké návrhy na mimosúdne nejaké 
usporiadanie tých vzťahov. Takže ide o to, aby sme toto už po toľkých rokoch 
nejakým spôsobom ukončili. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Takže dám slovo pánovi starostovi, ktorý sa prihlásil. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ešte prepáčte. Ku mne tiež prišli ľudia, ktorí nechceli podpísať 

nájomnú zmluvu. A my sme skladali sľub, že budeme dodržiavať zákony. Ja viem, 
že nemôžeme byť všetci tip - top, že vieme, ovládame tie zákony. Ale - ja tiež sa 
nerád súdim, ale musím nakladať hospodárne s majetkom mestskej časti. My máme 
cenník, my máme všeobecne záväzné nariadenie schválené, ktoré hovorí o cene. My 
máme povinnosť - v minulom volebnom období sme to začali robiť, že sme 
kontrolovali nájomné zmluvy pozemkov pod garážami. Tam, kde sme mali 
schválený predaj pozemkov, alebo lokality, ktoré nie sú vhodné na výstavbu 
hromadných garáží a vhodné na odpredaj pozemkov, tak tam sme predávali pozemky 
- so súhlasom magistrátu. Tam, kde sme nedostali súhlas magistrátu, tak sme povinní 
urobiť nájomnú zmluvu s vlastníkmi garáží. A tiež sa nerád súdim s ľuďmi, ktorí 
neboli ochotní podpísať zmluvu, pretože sa im zdala cena vysoká. A nehovorím, že 
to sa ja súdim, ale mestská časť. A len z toho dôvodu, že sú tu nejaké zásady, je 
všeobecne záväzné nariadenie, je súdnoznalecký posudok - a zákon hovorí - my 
nemôžeme ísť pod súdnoznalecký posudok. Mne sa veľmi ťažko počúva, keď máme 
tri súdnoznalecké posudky, že tento je najlepší, lebo je ... súdny znalec génius. O 
tom, ktorý súdny... teda súdnoznalecký posudok bude platný, alebo o tej cene - teraz 
už, ak je to na súde, tak rozhodne súd. Ale nepoďme do toho v tejto chvíli, aby sme 
my hodili cenu, ktorá je pod súdnoznaleckým posudkom. Minule sme debatovali o 
zákonnosti uznesení. Pamätáte sa, že starosta môže podpísať všetko. Však prokurátor 
potom nám dá protest alebo rozhodnete, čo je protizákonné alebo teda v súlade so 
zákonom. Toto nerobme, lebo nestane sa a tento orgán, a to je  zastupiteľstvo 
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mestskej časti, rozhodujúcim rozhodovacím a nebude mať tú úroveň, ktorú by mal 
mať. Aj preto ...ja by som navrhoval tento bod stiahnite; ale vypočujte si teda ešte 
pani doktorku Kučerovú, ktorá vám povie podrobne, čo môžeme urobiť v 
zastupiteľstve, čo je potrebné, aby sme sa dohodli s obyvateľmi, ktorí nesúhlasia s 
cenou. Ale teraz, keby sme prijali navrhované uznesenie, tak s veľkou 
pravdepodobnosťou porušíme zákon. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Udelíme ešte slovo pani doktorke Kučerovej, 

potom ďalší prihlásený. Nech sa vám páči pani doktorka.  
 
p. Kučerová, MÚ MČ: Takže jedná sa o lokalitu Borodáčovej ulice, kde má hlavné mesto 

vo vlastníctve 16 pozemkov, z toho v správe mestskej časti je 16, teda zapísaných 
ako „C“ na liste vlastníctva, 13. platia ľudia a len traja sú v súdnom spore spolu s 
mestskou časťou. Čiže nie je pravda, že tí obyvatelia neplatia; na tej Borodáčovej 
platia. Len traja odmietli podpísať nájomnú zmluvu aj zmluvu o finančnej odplate. A 
ostatní platia 8,80 za m2 a rok. Bol udelený aj predchádzajúci súhlas primátora k 
prevodu pozemkov, len tam bola podmienka, ktorú nie je schopná plniť mestská 
časť, že primátor žiada, aby spolu s pozemkami za cenu, ktorý bol ocenený 
znaleckým posudkom, bola prevedená do vlastníctva vlastníkov garáží aj 
komunikácia. A vlastne tú komunikáciu nevlastní ani mestská časť, ani hlavné 
mesto; čiže sme dali dotaz, aby to upravili túto podmienku - v tom predchádzajúcom 
súhlase a bola stanovená parcela, ktorú v časti, ako priľahlú, vlastní hlavné mesto a 
spravuje mestská časť. Čiže nie pravda, že sú v spore viacerí občania, len traja. A tí 
ostatní trinásti platia. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Začnime teda faktickými. 1. pán 

poslanec Patoprstý, nech sa páči. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja som chcel povedať niečo na ten štýl, ako povedala pani 

doktorka a pred ňou pán starosta. Tiež nevidím dôvod na to, aby sme teraz otvárali, 
jednak keď je vedený súdny spor, a jednak keď ten materiál takto pristál. Nemáme k 
tomu, resp. doteraz sme nemali vyjadrenie úradu, nemali sme vyjadrenie finančnej 
komisie, čiže počkajme si. Keď teda pani poslankyňa chce, nech to ide tou riadnou 
cestou, ale aj tak ja by som navrhoval, počkajme na súdny spor. Nemá asi zmysel 
teraz niečo robiť, pokiaľ tam nie je záujem obidvoch strán o mimosúdnu dohodu, tak 
nech my rozhodneme o hocičom, tak súd a verdikt môže byť úplne iný. A pokiaľ tam 
je súdnoznalecký posudok na tých 8,80 a oni pýtajú 2,50, tak ja si myslím, že jednak 
by to bolo v rozpore so zákon, a jednak by to vyvolalo takú nevôľu, že všetci ostatní 
by chceli vypovedať zmluvy a komplet by sa musel celý systém prekopať. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Tomášková, ďalšia faktická, 

prosím. 
 
p. Tomášková: Opätovne, ja mám aj výhrady k spôsobu, ako sa takéto materiály dostali do 

zastupiteľstva. Pani Štasselová to robí už viacej krát,  nekomunikuje s poslancami na 
komisiách,  ktoré tu nepatrí. Vecne, k tomuto namietam teraz, ako k postupu. Ale 
ešte raz, pani kolegyňa, 15 dňová povinnosť osobitného zreteľa zverejnenej na 
úradnej tabuli. My, na finančnej komisii, ústami pána predsedu, teraz tu momentálne 
nie je, to je –inak - kompetencia finančnej komisie. Nechápem, ako ste ju mohli 
obísť? A prvá otázka pána predsedu Vojtašoviča je - Visel osobitný zreteľ 15  dní 
alebo nevisel? Keď nevisel, zmietavame zo stolu. Nemôžeme to pustiť do rokovania. 
Kolegovia, pri najlepšej vôli, no nemôžeme. My sa tu bavíme bezpredmetne. A keď 
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už máme tuná mať materiály, ja sa uchádzam o to, aby sme naozaj dodržiavali 
postupy. Šak sme potom trošku aj na smiech. To je naozaj, my tu hodinu budeme sa 
baviť o niečom, prijmeme uznesenie, ktoré je nevykonateľné, lebo to neviselo 15 dní 
na úradnej tabuli! To nám prikazuje zákon. Tak musíme dodržiavať to, čo nám 
prikazuje zákon.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem, že to zaznelo. Chcel som doplniť, že ide o 

povinnosť zo zákona tých 15 dní. Pani poslankyňa Štasselová ďalšia faktická. Nech 
sa páči. 

 
p. Štasselová: Ja by som toho chcela len reagovať, že stále sa odvolávame na znalecký 

posudok, ktorý stanovil cenu 8,80, ktorý bol vypracovaný na úplne iné pozemky. 
Úplne iné pozemky! Nie tieto pozemky. Čiže to je... k tomu sú doklady. To je jedna 
vec. Druhá vec, ja som rokovala o tom materiáli v dvoch komisiách. Jedna komisia 
navrhuje nie ...vlastne osobitný zreteľ,  druhá navrhuje osobitný zreteľ. Čiže my 
môžeme sa o tom baviť aj tak. Ale beriem, beriem tú výtku, že áno, malo by to visieť 
a malo by to ísť ešte prísnejším procesom. Ale nie je pravda, že som sa vyhla 
procesom, ako - bol tento materiál v dvoch komisiách. A súhlasím s tým, že áno, 
následne by sa mala dostať ten materiál do finančnej komisie. Ale tí ľudia sa na mňa 
obracajú už pol roka. Ako to - že nie každý si to chce zobrať - ja som si to zobrala na 
seba; možno sú tam nejaké nedostatky. Môžeme tuná rozhodnúť, ako ďalej budeme 
pokračovať. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pán poslanec Matúšek. 
 
p. Matúšek: Veľmi dobre rozumiem všetkým, ktorí k tomuto bodu alebo k tomuto 

problému vystúpili. Ale je tu prítomný pán Feher, občan, ktorý usilovne bojuje roky 
za pravdu. Samozrejme, že zákon je zákon, ten nepustí, ale to je komerčná 
ekonomika -a súčasné zákony, ale oni keď robili a kupovali tento majetok alebo ho 
nejakým spôsobom zveľaďovali, tak to je doba minulá. A vtedy platili iné zákony. A 
prosím vás pekne, tu treba urobiť nejakú rozumnú dohodu. Pretože tí občania majú v 
podstate pravdu. A neverím tomu, že pán Feher neposlal materiály všetkým 
poslancom ešte v roku 2015, 2016...? A ja osobne na poslaneckej strede som mu 
venoval hodinu. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Dovoľte tiež faktickú ešte. Teraz taká úvaha 

nahlas. Ak ide o nájomnú zmluvu, či nie je potrebné prerokovanie aj v legislatívnej 
komisii? Ale ...veď to už potom sa vie dosledovať.  Dobre. Teraz riadne. A ešte pán 
poslanec Matúšek. Jozef?... Je prítomný, tak.. Jozef posledná výzva - riadny 
príspevok. Si ešte prihlásený riadnym k niečomu ďalšiemu alebo k rovnakému?  

 
p. Matúšek: Nie, nie. Iné, iné. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Aha, dobre, tak nech sa ti páči. 
 
p. Matúšek: Ďakujem. Prepáčte. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Keď, tak sa vrátime potom. 
 
p. Matúšek: Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Omlúvam sa, nejaké sekundy mi ušli, ale 

dúfam, že to stihnem. Budem diskutovať na problematiku občianskeho združenia 
Hojdana, na Haburskej. Ja viem, že majú nadštandardné podmienky v spolupráci 
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s mestským... alebo s mestskou časťou Ružinov. Bol som svedkom toho, že došlo k 
nepríjemnému pádu. A dennodenne tam chodia deti predškolského veku, ale aj 
rodičia, aj ďalší návštevníci, pretože robia osvetu - a sú v dezolátnom stave priestory, 
najmä schodiská. A ja som chcel vysloviť, napriek tomu, že to nie je naše zriadenie, 
či by ste neboli takí zhovievaví a našli nejakú cestu, aby sme im v tejto zlej situácii 
mohli byť nápomocní. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Rovnako ďakujem. Evidujeme podnet. Pani poslankyňa 

Tomášková teraz s riadnym. Nech sa ti páči.  
 
p. Tomášková: Nedopracovali sme sa k tomu, čo si myslím, že sa aj tak dopracujeme a pani 

kolegyňa Štasselová nestiahla materiál. Prosím vás, takže - diskusia veci. My sme 
takýto materiál mali už aj ohľadne nájomných bytov, kedy tiež nájomníci sa na 
základe súdnoznaleckého posudku a návrhu nestotožnili so stanoviskom mestskej 
časti. Bolo to predmetom rokovania miestnej rady, aj finančnej komisie. Ale keď zo 
16 nájomníkov väčšina platí a traja neplatia, tak si dovolím upozorniť na to, aký 
bude stav ak by ste aj takéto niečo, keď to bude chodiť v komisiách, odsúhlasili. To 
je jedna vec. Druhá vec je, naozaj to, že ak si dobre pozriete ten materiál, vravím, 
toto je pomerne rozsiahly materiál; toto proste nemôže byť takto dané na 
zastupiteľstvo, dve hodiny pred zastupiteľstvom. To, že to bolo na komisii 
územnoplánovacej, nechápem - sociálnu, stále nechápem, ale dobre;  ale je, došiel 
v podobe - a ten osobitný zreteľ keď nám prišiel 2 hodiny alebo tri hodiny pred 
zastupiteľstvom, je navrhnutý osobitný zreteľ. Výhovorka pani Štasselovej, veď ona 
na tom netrvá, nemôže byť! Lebo ten materiál bol predložený. My ho tu máme na 
stole a máme hlasovať v zmysle osobitného zreteľa, čo nemôžeme hlasovať. Takže 
ten materiál je irelevantný. Ale ešte tá druhá vec. Pozrite, tí majitelia tých troch 
garáží, oni nie sú prvonadobúdatelia, na základe listu vlastníctva. Tzn., ešte o čom sa 
tu bavíme? O akej zvýhodnenej sume. 10 alebo ako to hovorila pani Kučerová, platí 
8,80 za rok a títo traja - s nimi vedieme súdny spor. Áno, som za to, za mimosúdne, 
poďme sa o tom baviť, ale pani kolegyňa, ja si dovolím tvrdiť, že na tomto 
zastupiteľstve nie je priestor na vyriešenie tejto dlhoročnej situácie. Myslím si, že 
takouto formou by poslanci nemali si vyťahovať veci na zastupiteľstve - že vy ste sa 
toho chytili a konečne niekto  -budeme riešiť. Ja si toto trošku, akože vyprosujem si 
takýto postoj voči kolegiálnemu postoju tohto zastupiteľstva. Ale som zvyknutá,  
naozaj, prerokovať materiály na komisiách čo sú, na poslaneckých kluboch. Ako aj 
členka nášho poslaneckého klubu ste nám to nepredložili na rokovanie poslaneckého 
klubu. Uchádzam s o štandardné postupy prerokovávania materiálov, pokiaľ je to 
možné. V tomto prípade to možné bolo. A zbytočne nevytvárania takých, že kto je 
dobrý pre občanov, kto je zlý pre občanov. Všetci sme tu zástupcovia zvolení 
občanmi. Všetci! A ja nie som podľa mňa horší zástupca nejakých záujmov iba 
preto, že teraz v tomto materiáli ja chcem mať iné vyjadrenie ako vy. Takže toto 
považujem z vašej strany za nekorektné nás tu obviniť, že sme sa tomu nevenovali a 
vy konečne sa tomu idete venovať. To teda - neviem, to som trošičku akože 
prekvapená s takýmto stanoviskom. Ale opakujem, materiál máme s osobitným 
zreteľom,  tretíkrát to hovorím. My o tom nemôžeme dneska hlasovať. Ani sa o tom 
baviť. Prosím vás, uvedomme si to. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktické. Prvá pán poslanec Adamec. Prosím 

Igor. 
 
p. Adamec: Ďakujem veľmi pekne. Ja samozrejme... samozrejme som za to, aby sa tým 

občanom nejako pomohlo, ale musím povedať, že na sociálnej komisii nepadla jedna 
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informácia. A síce o súdnom spore.  To mení situáciu. A napr. ja, ako som na tej 
sociálnej komisii za to zdvíhal ruku, tak teraz by som za to ruku nezdvihol, pretože - 
ako naozaj- sa tam zamlčal ten súdny spor . Čo akokoľvek som za to, aby sa predišlo 
súdnemu sporu a dohodlo sa radšej s tými občanmi, však veď o to ide; ale - ako tiež 
musím teda poukázať na akosi trošku mätúce jednanie. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická pani poslankyňa Štasselová. 
 
p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja by som bola rada, keby sme odlišovali to, že či tu niekoho 

chcem uraziť osobne alebo nie. Naozaj, ja všetky tie výtky –ako- beriem na vedomie, 
uvedomujem si, že som urobila nejaké chyby; ale z tých informácií, ktoré som mala, 
som mala pocit, že ten spor sa vedie nekonečne dlho a že všetci, ktorí sme tu, nie len 
ja, ako nejaký hrdina, vôbec nie - mne to vôbec naozaj nie je nejaké špeciálne 
príjemné, lebo nie som ani právnik, ani nie som proste nejaký odborník na to. 
Snažím sa len dať dokopy tie informácie, ktoré mám a pokúsiť sa všetkých nás spolu 
dať dokopy, aby sme teda nejakým spôsobom ten spor ukončili alebo to územie 
zastabilizovali tak...  A ešte k tomu, že či sa tí ostatní už platia a títo neplatia - No 
viete, ako je to? Kto  sa ozve dnes, keď dostane nejaký výmer alebo nejaký úradný 
výpis?! Kto sa ozve? Pár ľudí sa ozve. No tak tu sa ozvalo pár ľudí. Ale naozaj, nie 
som tam, nebývam tam v tej lokalite, takže neviem povedať.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Riadnymi prihlásený. Prvá pani poslankyňa 

Šimončičová. Nech sa ti páči. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. My sme na našej komisii územného plánu, 

životného prostredia a dopravy prijali uznesenie, kde súhlasíme s prenájmom v cene 
súdnoznaleckého posudku 4,768 Eur za m2  za rok, pre tých troch žiadateľov. S tým, 
že nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú. Tzn. že kedykoľvek 3 
mesiace predtým môžeme vypovedať, keby došlo k niečomu, na dobu neurčitú; lebo 
oni žiadajú na 50 rokov, na dobu určitú. Tak, teraz dovoľte mi predložiť návrh na 
zmenu uznesenia, ktoré by znelo... Ja vám chcem povedať ...Vypočujte si pán 
kontrolór môj návrh uznesenia, dobre!? Predkladám takýto návrh uznesenia -  
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada starostu, aby 
pripravil nájomnú zmluvu na užívanie nehnuteľnosti pozemkov pod garážami na 
Borodáčovej ulici na pozemkoch p. č. 1349/5 -/7 -/13 v katastrálnom územie 
Ružinov, s vlastníkmi garáží, v cene podľa súdnoznaleckého posudku 4,768 Eur m2  
na rok na dobu neurčitú a predložil na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Ružinov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Termín: -  najskôr 
február 2018. Predpokladám, že dovtedy...  počúvajte ma, hovorím to vám, tam 
hore.. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Hovoríš to všetkým Katka... 
 
p.Šimončičová: ..možno že dovtedy skončí súdny spor. Dala som tam dosť dlhý termín. 

Teraz je október; február 2018 bude času  aj to pripraviť, aj vedieť, ako to dopadol 
súdny spor, aj rokovať s tými tromi žiadateľmi o tú nájomnú zmluvu a vyvesiť na 15 
dní ako prípad osobitného zreteľa. Ešte raz zopakujem termín - február 2018. Ak by 
si to predkladateľka, pani Štasselová osvojila, tak by sme mohli iba o tom hlasovať a 
nie o jej pôvodnom návrhu uznesenia.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Hlási sa do diskusie pán kontrolór. Udeľujem 

mu slovo. 
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p. Furin, miestny kontrolór: Ďakujem. Nie je tomu ani hodina, čo ste prerokovávali 
protest prokurátora, ktorý namietal, že ste žiadali starostu, aby niečo urobil a 
prokurátor vyhovel tomu protestu. Teraz zase niečo žiadate. Dokonca od neho 
žiadate  niečo, aby urobil niečo, čo je v rozpore so zákonom. Pretože tu je napísané - 
prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom 
mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel. Hej? Takže žiadne 4. 
Môže byť znalecký posudok akýkoľvek. Ak je v rozpore s tým, čo je nájomné 
obvyklé, tak zrejme ten znalec nie je teda veľmi znalec.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem.  ... Dobre, dobre ... veď počkáme kým dôjdeš k 

mikrofónu, Patrik. Nech sa páči pán poslanec Guldan. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Šimončičová predniesla informáciu z 

komisie; nie je pravdou to, že všetci hlasovali za. Ja som predniesol upozornenie .... 
vy ste prijala...Áno. Len ja som... to uznesenie sa skladá aj z časti, ktorú som 
upozorňoval, že toto uznesenie, ktoré ste predložili je nezákonné. A to si pani 
poslankyňa neprečítala. Teraz neinformovala aj o tejto skutočnosti. Takže v komisii 
všetci nie sú úplní... teda...  nechcem sa vyjadriť.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Pán Guldan, prosím vážte slová, ktoré nadržujete 

na moju, prosím, na mňa, pretože... Dávajte pozor, čo hovorím a potom podľa toho .. 
výtky. Ja som povedala, že sme schválili uznesenie. Uznesenie sme schválili. Že som 
nevymenovala kto ako hlasoval, na to som nemala čas, ani to nepovažovala za 
potrebné. Ale môžete sa vy ozvať, že vy ste s tým nesúhlasili; ale nie s takými 
poznámkami ako ste mi adresovali. Ďakujem. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Štasselová ďalej prihlásená. 
 
p.  Štasselová:  Len jednu technickú. Pán Guldan, ja som v tom materiáli - je tam exaktne 

uvedené, že ste nehlasovali, že ste boli proti. Ale v tomto bode som chcela požiadať 
či by sme nemohli procedurálne si odhlasovať, že by mohli  vystúpiť tí zástupcovia, 
ktorí tu sú. To je jedna vec. A druhá vec - potom .. ja po tom vystúpení nemám 
problém hlasovať o  návrhu pani Šimončičovej. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Doposiaľ evidujeme len jedno ...  jednu prihlášku na 

vystúpenie až na 17- tu ... vystúpenie občanov. Pán poslanec Guldan, faktická. 
Prihláste sa, prosím ,do diskusie kto chcete niečo k tomu. 

 
p. Guldan: Pán predsedajúci dovoľte predniesť jednu faktickú poznámku. Bol tu 

prednesený návrh, aby sa ukončila rozprava k tomuto bodu, k tomuto programu, 
pretože bolo citované porušenie zákona. Predkladáme materiál, rokujeme o materiáli, 
ktorý nevisel na verejnej, na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Strácame čas 
zbytočnosťou.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Zaznelo to tu. Ak zaznie vyslovená ešte raz požiadavka, 

návrh na ukončenie diskusie - môžeme. No, zaznela... Bola konštatačná? Teraz 
neviem. Len chcem upozorniť - My si potom skončíme bod Rôzny, ako také, nielen 
diskusiu o týchto garážach. Nie?... Jednoznačne návrh, že žiadam ukončiť diskusiu 
nezaznel. Bavili sme sa o tom. To beriem. Ale...  Dobre, traja prihlásení, tak pozrime 
sa kam sa vieme dostať ďalej v diskusii. Prvý pán poslanec Jusko ...  No ale oni sa 
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musia prihlásiť sami, aby sme o nich hlasovali. Aha - čo sem všetci nosia. /Hops, 
teraz mi to tu zletelo...  Katka, podáš mi prosím ťa prihláseného občana?/ Pán 
poslanec Jusko, nech sa  vám páči... /Ten lístoček mi, prosím ťa, podaj, buď taká 
zlatá./ 

 
p. Jusko: Ďakujem pán Pener. Ja sa chcem... chcem vás informovať a zároveň poprosiť aj 

o podporu. -Neviem, či technici môžu ukázať ten záver, ktorý som ... ktorý sme 
skoro spravili. Ide o to, že 2 roky sme sa snažili, aby bol pozemok vysporiadaný - 
športový areál Ostredková. Tá zelená farba, to je vysporiadanie, to je vlastníctvo 
hlavného mesta Bratislava, čiže môžem povedať, že vyhrali sme. Ten 3. pás, to asi 
nevidíte, ale stredom išiel 3. pás, ktorý bol neidentifikovateľný, ktorý nám bránil 
vlastne revitalizovať športové ihrisko. Čiže chcem vás poprosiť o to, že vlastníctvo, 
ktoré je znázornené v zelenej ploche, a ktorého sa týka toto uznesenie, ktoré 
predkladám, vás chcem poprosiť o toto uznesenie, o podporu. Vypracovať a 
predložiť projekt revitalizácie športového areálu Základná škola SNP Ostredkova 14, 
Bratislava. Zodpovedný: prednosta. Termín: december 2017. Chcem vás zároveň 
informovať čiže predpokladám, že keď vôbec takýto projekt bude vypracovaný, že 
prejde všetkými komisiami, tak ako povedala pani poslankyňa Tomáškova, aby to 
prešlo tým koliečkom, a aby sa každý k tomu vyjadril. V tejto fáze ide vlastne len o 
to vypracovať taký projekt a v druhej fáze ide o získanie nejakého súhlas Magistrátu 
hlavného mesta, alebo nejaká iná možnosť, ktorá bude najrýchlejšia; revitalizovať 
toto ihrisko s tým, aby slúžilo základnej škole a okolitým obyvateľom. Zároveň po 2. 
- pán Pener, bol som... v lete sme hovorili - bol som zadelený do nejakej komisii, 
ktorá chodí na otváranie obálok, verejné obstarávanie a tak ďalej. Bolo to v júni. Ja 
som myslel, že je to jednorazová záležitosť, tak som súhlasil. Zistil som, že je to 
sústavná záležitosť, ktorej sa nemôžem zúčastňovať, pretože väčšina tých otváraní 
obálok alebo obstarávaní, verejných obstarávaní, je v doobedňajších hodinách a ja 
som vyťažený pracovne. Prosím vás, keby som túto... chcem vás poprosiť, aby ste 
ma teda zbavili tejto funkcie a určite... možno - navrhujem také, aby sme kolečkom 
postupne všetci poslanci tým prešli. Možno by to vyšlo 1× do roka na mňa a to si 
určite nájdem čas. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Len krátko odpoviem:  Evidujem. Ďakujem. Faktická, 

pán poslanec Patoprstý, nech sa ti páči Martin. 
 
p. Patoprstý: Ďakujem. Pán poslanec Jusko... neviem či ma počuje. Nepočuje ma. Paľo! 

Chcel som mu dať návrh na doplnenie uznesení. Paľo! Mám návrh na doplnenie 
uznesenia tvojho... Teším sa z toho a ďakujem  za tvoju aktivitu, ale ešte by som ťa 
poprosil doplniť tam, že zapracovať potom do rozpočtu na rok 2018. Ďakujem. 

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

príspevkom. Nech sa páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Ja budem reagovať riadnym príspevkom na to, čo povedal pán starosta, 

že je povinný nakladať s majetkom mestskej časti hospodárne v súlade so zákonom, 
a tak ďalej a tak ďalej. Keď to dám, tieto slová do polohy tej, koľko bolo v 
Ružinovskom športovom klube vykradnutých peňazí, koľko bolo minutých peňazí, 
státisícov, keď to dám do polohy VPS-ky, ktorú sme museli reštrukturalizovať a kde 
sa jednalo pomaly o milióny Eur, ktoré nehospodárne boli použité, ktoré túto našu 
spoločnosť položili na kolená skoro, keď to porovnám s tým, ako sa nakladalo v 
Cultuse aj na základe kontroly, ktorá tam bola vykonaná aj na základe toho, že toto 
zastupiteľstvo prijalo uznesenie, aby starosta riešil personálnu otázku predstavenstva, 
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na základe výsledkov kontroly a ten istý starosta ani v jednom z týchto prípadov 
nejako účinne nekoná, tak tieto slová o hospodárnosti smerom ku garážnikom, ktorí 
naozaj tieto pozemky si zrevitalizovali v tých dobách dávno minulých, kde bolo 
v podstate koryto rieky Dunaj, ktoré na vlastné náklady vtedy v Akcii 
Z zrevitalizovali, vyrovnali, vytvorili vlastne tento pozemok, na ktorom v podstate 
potom sa mohli postaviť tieto garáže a teraz  tým, že zo štátu prešli pozemky na 
hlavné mesto a do správy mestskej časti sa odvolávame na nejaké zákony a 
nerešpektujeme ten osobitný zreteľ, ktorý je tu v dôvodovej správe naozaj detailne 
popísaný; Je tam popísaná tá história, ako vznikli vôbec tieto pozemky a ako boli 
vlastne možné postaviť tie garáže na týchto pozemkoch, tak potom je to veľmi 
kontraproduktívne. Na jednej strane nám utekajú státisíce až milióny Eur a my v 
podstate - a ani štatutár neberie za to žiadnu zodpovednosť a na 2. strane sa tu hráme 
o eurá, ktoré ťaháme z vreciek občanov Ružinova, ktoré nie sú pre mestskú časť 
likvidačné, skôr to druhé bolo likvidačné, a robíme tu zlú náladu. Ja si myslím, že je 
to čakanie na súdnu dohru. To môže trvať ešte ďalšie, ďalšie mesiace, roky a tak 
ďalej a tak ďalej. Poprosím o druhý príspevok, ak môžem využiť.... 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Nech sa páči. 
 
p. Drozd: Čiže ja naozaj navrhujem, aby sme toto nejakým spôsobom vyriešili, aby ste si to 

vy, ako zástupca starostu, zobral na starosť, pripravil materiál a predložil do ďalšieho 
zastupiteľstva s tým, že bude to visieť 15 dní a ten osobitný zreteľ nech rozhodnú 
poslanci. Ak to potom napadne prokurátor, no tak ... môžeme sa správať tak, jak 
poslanci na meste. Nebudú rešpektovať protest prokurátora. A nech sa prokurátor 
súdi. Keď sa to môže pri iných veciach, ako je hazard v Bratislave, tak prečo by sme 
to nemohli riešiť aj tu v prospech občanov. A nech teda dokazujú, že to bolo 
protiprávne... že bolo protiprávne, že sme vyšli v ústrety občanom ktorí v minulosti, 
pred nejakými tridsiatimi, štyridsiatimi rokmi, vlastne vytvorili tieto pozemky, na 
ktorých bola možnosť potom vystavať tieto garáže; že si na vlastné náklady zohnali 
materiál, vyrovnali tieto pozemky, spevnili a bolo umožnené postaviť tieto garáže. Ja 
si myslím, že tieto veci, keď porovnáme ako nám tu utekajú státisíce milióny Eur a 
nikto nie je za to zodpovedný a neberie si ani za to zodpovednosť ako štatutár, ktorý 
je za všetko zodpovedný a potom tu perzekvovať pár ľudí za pár euro, ktoré pre 
obyčajného človeka sú dôležité, ale nezruinujú mestskú časť. Takže dajme si to do 
porovnania a vyriešime to, aby sa mestská časť s obyvateľmi mestskej časti 
nemusela súdiť a ťahať po súdoch. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Hlási sa pán starosta, udeľujem mu slovo. 
 
p. Pekár, starosta MČ: Ja len faktickou a veľmi krátko. Idú župné voľby. Tí, ktorí budú 

voliť, nech dobre počúvajú. Nech dobre počúvajú. To, čo sa tu rozpráva, sú 
populárne veci pre voličov - a nepopulárne veci. Ja kandidujem - a hovorím 
nepopulárne veci. A vy posúďte.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Faktická, bol tam pán kolega Turlík, ten  už 

stiahol. Pán poslanec Drozd, nech sa páči. 
 
p. Drozd: Ďakujem. Toto nemá so župnými voľbami nič  spoločné. Buď to vyriešime 

v prospech Ružinovčanov alebo to nevyriešime. Ďakujem.  
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Faktická pán poslanec Turlík teraz. Áno? ... Poprosím 

mikrofón pre pána poslanca Turlíka. 
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p. Turlík: Ja budem rešpektovať náš zasadací poriadok... rokovací a budeme sa k tomuto 

vyjadrovať neskôr. A rád si vypočujem aj občanov, ktorí tu sú a chceli by sa tiež 
vyjadriť k tomuto bodu. A potom môžeme sa o tom diskutovať viac. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ja len pripomeniem - obyvateľ sa hlási do diskusie. Keď 

taká situácia nastane, dám samozrejme hlasovať. Faktická, pán poslanec Guldan? 
Ale na koho teraz? Lebo boli faktické pred nami ... Dôjde na teba rad. Pani 
poslankyňa Tomáškova ďalšia v poradí. Nech sa ti páči. 

  
p. Tomášková: Ďakujem. V zázname to bude asi,  keď sme sa prvý krát bavili o tom, k 

čomu dávam - skončenie diskusie bolo k návrhu pani Štasselovej. Mali sme k tomu 
hodinovú debatu a ona by možno pokračovala aj ďalej. O tomto bode nemôžme dnes 
rokovať! Jednoducho nemôžeme, lebo nebol - keďže je predložený materiál, ktorý 
máme na stoloch a máme i v počítačoch - je navrhnutý osobitný zreteľ. Nemôžme 
o tom rokovať, o tom som presvedčená; ani prijímať k tomuto bodu žiadne 
uznesenie. Ale ... pani kolegyňa uchádzam sa o to, ak tento materiál pôjde znova do 
komisií, aby naozaj ste komunikovali aj s úradom, lebo som presvedčená o tom, že 
nie vždycky sa zhodneme, ale na tom úrade sú zamestnaní odborníci; Ja mám plnú 
dôveru voči pani Kučerovej, voči právnemu oddeleniu a myslím si, že ono to nie je 
tak bezúčelné, že to ide napríklad aj na miestnu radu, kde je tiež napr. sú  ... 
odborníci z úradu prítomní. Pretože už len ten návrh, ktorý je predložený - jedna 
suma je tá súdnoznalecká v čase aktuálnom, potom je nejaká iná suma, ktorú vy 
dneska navrhujete 2 Eurá. Hoci súdnoznalecký, ktorý aj odporúčala komisia je 4,70. 
Prosím vás-  to dávam ako príklad, keď už taký materiál pôjde, takéto materiály 
nemôžu ísť v takejto podobe. Vzniká z toho tuná normálne ako handlovský trh, že čo 
je vlastne tá suma, o ktorej ideme hlasovať. Akože - uchádzam sa o to, aby tie 
materiály boli prežuté. Hovorím to tu už niekoľkokrát! Naozaj maximálne tú debatu 
máme na kluboch, na komisiách, na miestnej rade - A to, čo príde sem tak má byť 
nie... naozaj, ja trošku inak si myslím, že tiež je to v súvislosti trochu... takéto body 
s tým, čo sa tu chystá za chvíľu a moja 6-ročná skúsenosť mi iba to potvrdzuje, že to 
sa tak náhodne nevyskytujú zrazu diskusné... alebo akékoľvek materiály chrániace 
občanov. Ale to som ja nechcela povedať. Ale naozaj, kolegovia, sa veľmi uchádzam 
o to, aby sme boli konštruktívni pri schvaľovaní akýchkoľvek uznesení na tomto 
zastupiteľstve. Robí nám  by nám to obraz o nás, ako poslancoch. Ďakujem. 

  
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Takže zaznel ten návrh? Dávaš návrh na 

ukončenie diskusie? Dobre. Prosím evidujme kto je prihlásený, tí ešte dostanú slovo.  
V zmysle rokovacieho poriadku budeme teraz hlasovať o ukončení diskusie. 
Poprosím kolegov pripraviť nám hlasovanie. Prosím hlasujme, opakujem, o 
ukončení diskusie v tomto bode. Je bod Rôzne a hlasuje sa vždy len o diskusii 
v bode xyz. Takom-onakom.  

 
Hlasovanie: Za 8, nikto proti, 6 sa zdržali, 4 nehlasovali. Ale je to nadpolovičná väčšina 

takže návrh na ukončenie diskusie bol schválený. 
hlasovanie č. 13. 

           za: 8, proti: 0, zdržalo sa: 6, nehlasovalo: 4 
 - návrh bol prijatý 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Mali sme tam ešte dve prihlásené pani kolegyne. Ukáž. 

Už to vidím. Pani poslankyňa Šimončičová prvá, nech sa ti páči. 
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p.  Šimončičová: Ďakujem pekne. Keď už sme tu toľko o tom rozprávali o tých nájomných 
zmluvách a o garážach, tak dávam návrh na nové uznesenie. Spolu s pani 
Štasselovou  my dve predkladáme. Pani Štasselová  sa prihlási, ona sťahuje to svoje 
pôvodné. Predkladáme nové uznesenie, ktoré je modifikované trošku podľa vašich 
pripomienok, čo som pred chvíľou povedala. Čiže ja ho ešte raz prečítam. Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi -keďže 
nemôžeme žiadať - starostovi, aby pripravil nájomnú zmluvu na užívanie 
nehnuteľnosti pozemkov pod garážami na Borodáčovej ulici s 
parcelným číslom 1349/5713, katastrálne územie Ružinov s vlastníkmi garáži v 
navrhovanej cene, podľa súdnoznaleckého posudku 4,768 Eur/ m2 na rok na dobu 
neurčitú. A teraz - neviem, ako to mám povedať, že my by sme si prosili, keby sme 
boli o tom na najbližšom zastupiteľstve informovaní...ako bude postupovať mestská 
časť? Lebo my riešime požiadavky občanov, ktorí sa na nás obrátili. Predkladáme 
takýto návrh uznesenia. Mestská časť by nás mohla informovať, niekedy v decembri, 
najbližšie máme decembrové; to je dovtedy 2 mesiace, ako bude v tomto smere 
postupovať a či taká možnosť je. Takže ja tam musím použiť „žiadam vedenie 
mestskej časti“, aby informovala miestne zastupiteľstvo o postupe. Žiada - ja to 
dávam tak – „žiada vedenie mestskej časti.. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: No asi nie teraz ... poradenstvo. 
 
p. Šimončičová: No chceme dostať informáciu spätnú na to. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Naformuluj pani poslankyňa návrhu uznesenia budeme o 

ňom hlasovať. 
 
p. Šimončičová: No čiže ešte ďalšie. Odporúčam starostovi aby uzavrel a miestne 

zastupiteľstvo - po b) žiada vedenie mestskej časti Ružinov o informáciu o možnom 
postupe. Na najbližšie zastupiteľstvo. Áno? O možnom postupe. A potom nám 
poviete, že neexistuje žiaden dôvod, aby proste ...alebo možnosť. Potrebujeme 
vedieť, ako to chcete riešiť. O informácie. Ja verím, že nájdete nejaké dobré riešenie. 
Preto vám dávam túto možnosť informovať o možnom postupe vo veci...  termín: 
decembrové zastupiteľstvo. Dobre? Môže byť? Decembrové? Máte dva mesiace vo 
veci. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Môžem našepkávať?  
 
p. Šimončičová: Termín: december..., decembrové. Kedy máme, 12.? 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Decembrové myslím bude stačiť.. 
 
p. Šimončičová: 12.12.2017. Prosím všetkých o podporu tohto uznesenia. Čiže pani 

Štasselová svoje sťahuje a je toto nové. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Teraz faktická pani poslankyňa Štasselová, nech 

sa vám páči.  
 
p.  Štasselová: Ďakujem pekne. Ja mám dve veci. Sťahujem ten návrh, teda ten môj materiál 

a pridávam sa k tomuto návrhu, čo predkladala pani Šimončičová. A druhá vec, 
určite nikto si nemyslí, že takýto  neexcelentný výsledok je pre mňa kampaň do 
najbližších volieb. Takže ďakujem za pochopenie. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Ja len teda pripomeniem návrhovej komisii; 
pani Štasselová sťahuje svoj, aby sme to návrh uznesenia, aby sme to evidovali. 
Nikto ďalší sa nehlási do bodu Rôzne. Končím, končíme diskusiu v bode Rôzne. 
Poprosím návrhovú komisiu oboznámiť nás s návrhmi uznesení tak, ako boli 
predložené. Ak je treba ešte vyjasniť si s predkladateľmi, kto čo sťahuje, kto čo toto 
... Nech sa páči. 

  
p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže dovolím si predložiť návrh uznesenia... 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pardon. Prosím počúvajme sa, lebo je tu trochu šum ... 
 
p. Barancová : ... K bodu číslo 11, ktoré predniesol pán poslanec Radovan Bajer. Po a)- 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov berie na vedomie 
informáciu poslanca Radovana Bajera o vzdaní sa funkcie člena komisie školstva, 
kultúry a športu. Po b) - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 
odvoláva poslanca Radovana Bajera z funkcie člena komisie školstva, kultúry a 
športu. Po c)- Miestne zastupiteľstvo mestskej časti volí do funkcie člena komisie 
školstva, kultúry a športu poslanca Petra Turlíka. Prosím pán predsedajúci, dajte 
hlasovať. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. /Ups, nejaké echo tu teraz bolo... Ružinovské 

priam./ Sú nejaké pripomienky k návrhu uznesenia? Vieme o čom budeme hlasovať? 
Takže prosím hlasujme. 

 
Hlasovanie: Za 16, nikto proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval, myslím, že neprítomný poslanec. 

Návrh uznesenia bol schválený. 
hlasovanie č. 14. 

           za: 16, proti: 0, zdržalo sa: 1, nehlasovalo: 1 
- uzn. č. 537/XXX/2017 

 
p. Barancová:  Ďalší návrh uznesenia, ktoré predkladá pani poslankyňa Lucia Štasselová a 

pani Katarína Šimončičová. ... Pani poslankyňa, ten ste stiahli. Teraz predkladáte 
spoločný návrh uznesenia s pani Šimončičovou. Takže - predkladám návrh, opäť 
opakujem, pani poslankyne Lucie Štasselovej a Kataríny Šimončičovej. Po a)- 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi, aby 
pripravil nájomnú zmluvu na užívanie nehnuteľnosti pozemkov pod garážami na 
Borodáčovej ulici, parcela 1349/5 1349/7, 1349/13 v katastrálnom území Ružinov s 
vlastníkmi garáží a predložil na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Ružinov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Termín: február 2018. K 
navrhovanej cene podľa súdnoznaleckého posudku 4,768 za m² na dobu neurčitú. 
A po b)- Žiada vedenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o informáciu o možnom 
postupe vo veci. Termín: 12. 12. 2017. Ďakujem, prosím dajte hlasovať. 

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

Pripomienke k návrhu uznesenia... pán starosta...?  Pán starosta, k návrhu uznesenia 
na mikrofón, nech to máme na zázname. Keby niečo. 

 
p. Pekár, starosta MČ : Podľa môjho názoru časť a) a b) sa vylučujú. V časti a) mi dávate 

úlohu, aby som predložil nájomnú zmluva a v časti b) aby som predložil riešenie - 
možnosť, či je to možné.  
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p. Pener, zástupca starostu MČ: K návrhu uznesenia Katka? K návrhu uznesenia? Nech 
sa...  no dobre, povedz, prosím. Nech sa páči pani poslankyňa Šimončičová. 

 
p.  Šimončičová: Ďakujem pekne. Pán starosta my odporúčame vám, aby ste niečo urobili; 

a ak nám vysvetlíte v decembri, že to v žiadnom prípade nie je možné, alebo ste našli 
nejaké riešenie, tak môžeme upraviť tento... toto uznesenie. To je iba... odporúča. 
Nie ste viazaný, neviem čím...  odporúčame vám, aby ste takéto pripravili. A vy 
poviete, že ako ste to. Nejakým spôsobom vás chceme zaviazať, aby ste sa tejto téme 
venovali aspoň chvíľu. Ďakujem pekne. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre. Ktorý ste prihlásení, je to k návrhu uznesenia 

prosím? Lebo teraz neviem, kto ako... dobre. Takže, len tu sa nemusíme faktickými 
alebo riadnymi tak teraz, komu dať slovo. Pán poslanec Guldan? Ak je prvý.  

 
p. Guldan: K návrhu uznesenia. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Okej. 
 
p. Guldan: Ja som si viac-menej istý, že ideme hlasovať o niečom, čo je v rozpore so 

zákonom. Nenájde sa v tejto miestnosti žiadny - buď funkcionár alebo odborný 
pracovník, právnik, ktorý by nám povedal, že to, čo je predložené je v rozpore so 
zákonom? 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Dovoľte pripomienku. Diskusia bola uzavretá. Návrhy 

uznesení treba vypracovať v nejakom predstihu s nejakým úmyslom a rozmyslom. 
Ako - teraz už není priestor na diskusiu, analýzy, výklady; aj keď to myslíš dobre. 
Žiadne pripomienky k návrhu uznesenia iné? Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 
Hlasovanie: Za 5, proti 7, 5 sa zdržali, 1 nehlasoval. Tento návrh uznesenia nebol 

schválený. Máme tam prosím ešte ďalšie? 
hlasovanie č. 15. 

           za: 5, proti: 7, zdržalo sa: 5, nehlasovalo: 1 
-  návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 
p. Barancová: A posledné... posledný návrh uznesenia od pána poslanca Juska. Vypracovať 

a predložiť Projekt revitalizácie športového areálu Základnej školy Ostredkova 14, 
Bratislava a zapracovať do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov 2018. 
Zodpovedný: prednosta. Termín: december 2017. Prosím dajte hlasovať. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ:  Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia dámy, páni? 

Nie je tomu tak. Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie: Za 13, proti nikto, 3 sa zdržali, 3 nehlasovali. Návrh uznesenia bol schválený. 

hlasovanie č. 16. 
           za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 3, nehlasovalo: 3 

- uzn. č. 538/XXX/2017 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: To boli všetky pani predsedníčka však? 
 
p. Barancová:  Áno, ďakujem, to bolo všetky. Ďakujem pekne. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Končíme bod Rôzne. 
Ostáva hodina do plánovaného vystúpenia občanov, ale ako už bolo ponúknuté 
riešenie, budem prítomný, kto chce môže ostať so mnou. Podnety budú... podnety 
budú zhromaždené. Dobre. Ešte než sa rozpŕchnete prosím záverečné hlasovanie, 
teda  záverečná prezentácia pardon. ... No, záverečná, ale pre istotu. ...  

 
záverečná prezentácia: zmätočné  
 

Dobre ospravedlňujem sa, to tak toto dobre bolo zmätočné z mojej strany. Zabudol 
som na bod pána Matúšeka, prepáč Jozef. Samozrejme nekončíme schôdzu. 
Atmosféra ma zmiatla, prepáčte mi. 

 
 
 
Bod č.12 
Návrh na odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo ÚPNZ Líščie Nivy - Palkovičova 

a ÚPNZ Miletičova- trhovisko, so zhotoviteľom A1Respect 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Dámi a páni, pokračujeme v rokovaní zastupiteľstva bodom číslo –

xy- To nemalo číslo, ale je Návrh na odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo 
ÚPNZ Líščie Nivy -, Palovičová a ÚPNZ Miletička - Trhovisko so zhotoviteľom. 
Poprosím pána poslanca Matúšeka, ako predkladateľa materiálu, aby uviedol 
materiál. 

 
p. Matúšek: Ja to nepovažujem za vhodné toto, pán starosta, pretože ja som jasne dal 

požiadavku, že to súvisí s tým, že keď prídu občania a po občanoch abych tento bod 
predniesol. Povedal vám to aj kolega Drozd. Dosť dôrazne a vy presto všetko meníte 
to, čo už vyhlásil predtým predsedajúci. Prestávku... teraz znova predkladám tento 
bod. Ja som žiadal jasne, že chcem až po vystúpení občanov tento bod predniesť. Nič 
viac, nič menej. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  5 minútová prestávka. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, 

aby prišli ku mne, aby sme sa dohodli. Ak máte ešte predsedov poslaneckých 
klubov, poprosím, aby ste prišli, lebo včera som zvolal predsedov poslaneckých 
klubov tak, ako to bývalo obvyklé pred rokovaním zastupiteľstva. Neprišiel nikto. 
Predtým... pred predchádzajúcim zastupiteľstvom tiež neprišiel nikto; takže 
poprosím, ak tu existujú ešte predsedovia poslaneckých klubov, aby prišli ku mne a 
pokračujeme 15.05...16.05 

 
Prestávka 
 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Dobre. Už končíme. Dobre…...Dámy a páni, pokračujeme v 

rokovaní po porade s predsedami poslaneckých klubov alebo zástupcami 
poslaneckých klubov, keďže pán predseda Vojtašovič musel odísť, dopredu sa 
ospravedlnil, sme sa dohodli, že pokračuje v zastupiteľstve, čiže pokračujeme v 
rokovaní miestneho zastupiteľstva, že pokračuje bodom - Návrh na odstúpenie 
objednávateľa od zmluvy o dielo územný plán zóny Líščie Nivy – Palkovičova, 
územný plán zóny Miletička - Trhovisko so zhotoviteľom. Poprosím predkladateľa, 
pána poslanca Matúšeka, aby uviedol materiál. Nech sa páči. 
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p. Matúšek: Ja ďakujem pán starosta. Ale pokiaľ vidím, tak v tejto rokovacej miestnosti 
chýbajú poslanci, ktorí asi nevedia, že sme ... alebo že pokračujeme v rokovaní a tak 
neviem, že či nepočkáme alebo nezavoláme ich, pretože sme tu menšina.  

 
p. Pekár, starosta MČ:  Nech sa páči pán poslanec, pokračujte. Poprosím vás kolegyne 

sadnite si. Nech sa páči. 
 
p. Matúšek: Môžem poprosiť pani Buzášovú, aby… 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Nemôže, pán poslanec. Poprosím vás, vyzval som vás, aby ste 

uviedli materiál. Nech sa páči, pokračujme. Máme zvonček, poslanci.. 
 
p. Matúšek: Pán starosta, vy si uzurpujete vyslovene svoj názor. Dobre, ja budem 

pokračovať, pretože vám ide o veľa, ale mne ide o verejnú vec. Dobre? Nech sa páči. 
Chcem veľmi pekne poprosiť všetkých tu prítomných poslancov, aby vo verejnom 
záujme podporili odstúpenie od predmetnej zmluvy, pretože je brzdou regulácie 
územia v katastrálnom území Starý Ružinov a Ružová dolina. Ostatné veci máte v 
materiáli. To je všetko. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu. Pán poslanec 

Turlík. 
 
p. Turlík: Ja by som chcel požiadať o ukončenie tohto bodu vzhľadom na to, že zástupcovia 

jednotlivých politických klubov sa dohodli na tom že, že v podstate môžeme rokovať 
o tomto bode a každý poslanec sa vyjadrí v hlasovaní, takže poprosím návrhovú 
komisiu, keď pán predsedajúci ukončíš diskusiu, o dať hlasovať návrhovej komisii 
tento návrh. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Nikto nebol prihlásený pred tvojim návrhom, čiže ja dávam 

najskôr hlasovať podľa rokovacieho poriadku o ukončení diskusie. Čiže pripravme 
sa na hlasovanie. Hlasujeme. Hlasujeme o ukončení diskusie. 

 
Hlasovanie: Za hlasovalo 7 poslancov, dvaja boli proti, 7. sa zdržali. 

hlasovanie č. 18. 
           za: 7, proti: 2, zdržalo sa: 7, nehlasovalo: 2 

- návrh na ukončenie diskusie nebol prijatý 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Pokračujeme v diskusii. Nech sa páči. Faktickou pán poslanec 

Matúšek. 
 
p. Matúšek: Ja kategoricky odmietam, aby politický záujem klubov rozhodoval o verejnom 

záujme, o tak závažnej veci, že niekoľko rokov nie je umožnená regulácia územia 
tak dôležitého v Ružinove. Či ste zabudli, že Starí Ružinov a Ružová dolina nie je 
súčasťou Ružinova? Pán Turlík, ja reagujem na vás. Akým právom politické kluby 
rozhodujú o tom, vo verejnom záujme pre občanov, aby bola regulácia? Tá regulácia 
je potrebná. Ak nechápete, že máme územný plán hlavného mesta Bratislavy a máme 
územný plán zóny, tak máme 2 veci, ktoré sa navzájom proti sebe bijú. To neexistuje 
tieto 2 veci. Buď máme územný plán alebo máme hlavný plán mesta. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Tak územný plán a hlavný plán mesta je takmer totožné. 

Nasleduje, teda ak..na teba dúfam, že nikto iný nebude reagovať, tak pán poslanec 
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Turlík reakcia a potom pokračujeme v diskusii pánom poslancom Drozdom, 
Guldanom a Alcherom.  

 
p.Turlík: Ďakujem pekne. Pán Matúšek, nie som proti danému návrhu. Ja som - akým 

spôsobom predkladáte tento materiál. Ste členom komisie plánovania a výstavby, 
prečo ste to nepredložili tam, následne mohlo byť stanovisko z tej komisie, mohlo to 
byť ako riadny materiál. To je prvý problém. 2. problém, ktorý mám s týmto vašim 
materiálom, ktorý vy  predkladáte, keď tu hovoríte o populizme a podobne a o 
nejakých verejných záujmoch, prečo ho podmieňujete odmeňujte vystúpením 
občanov? Veď tento, zase je to veľmi neštandardný spôsob, ako ho predkladáte tento 
materiál, a preto je odsúdený nejakým spôsobom na také zaobchádzanie, ako som 
navrhoval, aby sa ukončila tá diskusia. Takže vkladáte veci alebo teda hovoríte to, čo 
nerobíte, hej. Ďakujem pekne. 

  
p. Pekár, starosta MČ:  Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Barancová. 
 
p. Barancová: Ďakujem pekne. Ja v tej dôvodovej správe čítam, že príloha je odporučenie 

komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy zo dňa 18. 9. 2017 a 
9.10. 2017 miestnemu zastupiteľstvu ukončiť zmluvnú spoluprácu so zhotoviteľom a 
urýchlene vyhlásiť verejnú súťaž na nového spracovateľa. Keďže ja som dala 
poslancom dôveru, čo sa týka ako členovia komisie alebo funkcií, tak pokiaľ tu je, 
tak si myslím, že je to regulérne. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Faktická na koho pán poslanec Matúšek? Na koho faktická? 

Faktická na faktickú nie. 
 
p. Matúšek: Na predsedkyňu návrhovej… 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Nedá sa. 
 
p. Matúšek: Nedá sa? Tak na pána Turlíka. 
 
p. Pekár, starosta MČ:  Nedá sa. 
 
p. Matúšek: Dobre, ďakujem. 
 
p. Drozd: Pán poslanec Drozd, nech sa páči.  
 
p. Drozd: Ďakujem. Ja som členom aj komisie územného rozvoja a životného prostredia. 

Územné plány zón patrí táto téma ku každej komisii, ktorú začíname. Toto je prvý 
bod, ktorým začíname a vždy konštatujeme, čo sa spravilo. Nie len týchto 
konkrétnych územných plánov zón, ktoré tu máme dnes na stole, ale aj všetkých 
ostatných. Niektoré územné plány zón sa ani nezačali robiť, ako Prievoz, a potom 
tam máme investičné zámery, ktoré v podstate nám komplikujú život. Ja pri v tomto 
bode programu by som sa chcel spýtať starostu, čo spravil pre to, aby tie termíny boli 
dodržané. Lebo toto je o štatutárovi, ktorý to mal ustriehnuť a ktorý má 
komunikovať so spracovateľom územného plánu zóny, ktorý s ním má preberať 
pracovné záležitosti a vyžadovať od neho spracovanie a dodanie v termínoch. Čiže ja 
by som potreboval poznať stanovisko starostu, aké má on k tomuto svoje výhrady 
alebo svoje nejaké pripomienky. Určite mal viaceré stretnutia s predstaviteľmi A1 
Respect. Určite mu povedali, prečo je tento sklz a ako ďalej budú pokračovať. Ďalšie 
sú otázky, čo bude s prieskumami a rozbormi, ktoré boli spravené, potom ďalšie 
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roboty, keď to ukončíme, čo bude s týmto, či sú ochotní odovzdať to mestskej časti, 
aby sa plynule pokračovalo v tomto alebo začneme od znovu. Čiže to sú viaceré 
otázky, ktoré by mali byť zodpovedané, až potom by sme mali rozhodnúť o 
pokračovaní alebo ukončení. Čiže podľa mňa na ťahu je starostu a jeho stanovisko je 
veľmi dôležité k tomuto, aké príjmeme rozhodnutie. Ďakujem. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Rozmýšľal som, že či sa zapojím do tejto diskusie. Berte to teda 

ako diskusný príspevok a žiaľ zasa budem musieť prísť o vedenie schôdze na chvíľu. 
Pani poslankyňa, sme v poslednom bode, čiže tá chvíľa bude, neviem, záleží od vás, 
ale ja už tu sa nebudem vyjadrovať a týmto mojim diskusným príspevkom, ktorý 
bude trvať 6 minút sa potom poďakujem za rokovanie alebo teda za trpezlivosť a pán 
poslanec Pener  už ukončí rokovanie zastupiteľstva. Na ostatnom rokovaní vystúpil 
aj spracovateľ A1 Respect a veľa tuto bolo, veľa tohoto tu bolo povedané aj sľúbené, 
čiže okrem toho, že sme do zmlúv vložili aj sankcie za neplnenie zmlúv, ktoré teda, 
ktoré nie sú vysoké žiaľ, sú zo zákona  zvetrané zo zákona a nie sú vysoké, tak bol 
spracovateľ niekoľkokrát urgovaný. Tu na zastupiteľstve vám sľúbil termíny, do 
ktorých predloží územné plány zón a moje odporúčanie na prerokovanie do 
miestneho zastupiteľstva, moje odporúčanie je, lebo tam sú viaceré termíny, zatiaľ 
tento materiál nepodporiť, ale keď 1. termín nesplní, tak to bude posledné, ktoré, už 
potom nás nič nebude viazať, aby sme rozviazali s ním zmluvu. Čiže, na priamu 
otázku priama odpoveď, zatiaľ by som nepodporil tento materiál. Veril by som 
spracovateľovi. Tvrdí, že dokonca už má aj pripravený územný plán zóny 
Palkovičova. Nech nám ho teda postupne predkladá. Budeme, máme podklady už na 
začatie konania o  vyhlásení stavebnej uzávery na Palkovičovú, čiže toto v 
najbližších dňoch by sme mali začať. A ešte do tretice raz zopakujem, že 
neodporúčal by som schváliť tento materiál. A odovzdá vám týmto slovom vedenie 
schôdze pánovi zástupcovi Penerovi.  Ja vám ďakujem za trpezlivosť so mnou. 
Ďakujem. 

 
p.Pener, zástupca starostu MČ: Tak pokračujeme. Faktická pán poslanec Matúšek. Nech 

sa ti páči. 
 
p. Matúšek: Vy ste pán starosta jasne teraz povedal, že neodporúčate, aby sme to, ja sa vás 

pýtam, že dokedy budeme čakať, pretože úplne normálne, či v štátnom alebo v 
súkromnom sektore, keď roky niekto nič neurobí, tak dokedy budeme čakať. Znova 
opakujem, že je to brzda regulácie územia veľmi špecifického, ktoré je pod tlakom. 
A nebudem to tu rozvádzať. Mali ste správu kontrolóra, mali ste pádne dokumenty, 
ktoré hovoria o tom, jak povedal poslanec Drozd, že na každom zasadnutí komisie 
územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa zaoberáme týmto, prosím 
vás pekne aj minule tu bolo povedané, že nebolo urobené ani ťuk, tak o čom tu 
hovoríme. Hovoríme o zónach, o dvoch zonálnych plánoch. Tu nehovoríme o 
všetkých jeho plánoch. 

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

Guldan, nech sa ti páči. 
 
p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Odviniem sa v svojej v rozprave o 

presvedčenie pána poslanca, že mu ide o verejnú vec. Nabádať, odporúčať 
štatutárnemu zástupcovi, aby ustúpil, aby odskočil od zmluvného vzťahu myslím, že 
nie je v kompetencii tohto zastupiteľstva. To je jedna vec. Druhá vec, ja som na 
zasadnutí komisie pomerne podrobne vysvetlil, že odstúpenie navrhované pánom 
poslancom Matúšekom od zmluvných vzťahov s pánom architektom Kaliským 
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považujem za problém, ktorým nevyriešime vec verejnú, len ju zbytočne predĺži a 
zdôvodňoval som to tak, že rozpracovanosť tohto materiálu je taká, že keby 
pokračoval ktokoľvek v tejto územnoplánovacej činnosti ako riešením problémom 
územným, bude sa musieť najprv vysporiadať s tým, čo pán architekt doteraz 
nakreslil. To sú komplikácie s autorskými právami a pod. Ja chcem len pripomenúť, 
že pán architekt Kaliský za tým rečníckym stolom v tejto zasadačke nám v podstate 
verejným spôsobom prisľúbil postup prác a je aj myslím, že povedal nejaké termíny, 
ktoré sú v zápisnici z rokovania zastupiteľstva uvedené. Ja tento materiál 
nepodporím a budem sa spoliehať a budem, využijem svoje poznatky, znalosti, aj s 
kontaktami, aj teda moje kontakty s týmto pánom architektom, aby som ho pritlačil k 
tomu, aby naozaj veci, tak ako ich sľúbil, dodržal. To sa mi zdá oveľa racionálnejšie 
riešenie ako odstupovať od zmluvy. A navyše takýto spôsob považujem za 
nezákonný, aj keď je to len v polohe odporúčania. Ale odporúčať niečo niekomu, 
starostovi, štatutárnemu zástupcovi, sa nehodí. A považujem to za nesúlad so 
zákonom. Ďakujem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ : Ďakujem. A ešte je prihlásený, no faktická, stihol si to 

Jozef. Nech sa ti páči, pán poslanec Matúšek. Bolo to natesno, hej. 
 
p. Matúšek: Ak chceš Tomáš niečo povedať, ja ti dám prednosť, ale ja chcem reagovať.. 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pokračujme.. 
 
p. Matúšek: Môžem teda reagovať? 
 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Pokračujme, jasné. 
 
p. Matúšek: Dobre. Ak niekto tu splieta, Patrik, ovocie so zeleninou, tak si to ty, pretože 

my nehovoríme o nakreslených návrhoch, my nehovoríme o stavbe, to je 
stabilizované územie, tam žijú občania 30 rokov a my ho chceme zastabilizovať aj v 
územnom pláne zóny. A niekto nám v tom bráni a nie ste snáď hlúpi, aby ste 
nepočuli a nevideli a neboli presvedčení o tom, kto v tom bráni. A ty Patrik, keď 
máš, dá sa povedať zmluvu o diele a   2 roky sa neplní táto zmluva ani v rozboroch a 
prieskumoch, tak prosím ťa, o čom hovoríš. Ja pochybujem, dá sa povedať, o tom, čo 
si hovoril. Ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Patrik, ale faktická na faktickú? Faktická na 

faktickú? Áno? Dobre. Ospravedlňujem sa. Takže pán poslanec Guldan faktická. 
 
p. Guldan: Územie, o ktorom hovoril pán poslanec, je jednou z najstabilizovanejších území 

v územnej časti Ružinova. Starý Ružinov je sídlisko, ktoré je na tom z hľadiska 
regulácie najmenej konfliktné a je najmenej si vyžaduje samotnú reguláciu tak, ako 
by si možno reguláciu vyžiadal, ja neviem, Nivy, ktoré sú dnes veľmi, veľmi, veľmi 
napádané výstavbou. To je jedna vec pán poslanec. Takže ja nesplietam, ja sa tejto 
problematike význam trošku možno viac ako ty, takže som veľmi dobre vedomý a 
dávam si veľmi dobre pozor na to, čo ti poviem a najmä ako ti to poviem.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pribúdajú tu faktické. Je to na vystúpenie ešte 

1. pána poslanca Guldana alebo? Lebo faktickú na faktickú fakt nemôžme dávať. 
Ešte na to 1., na ten príspevok, čo som nesprávne označil. OK, takže 1...Najprv tam 
bol pán poslanec Bajer, teraz tam je pani poslankyňa..Takže pán poslanec Bajer. 
Rado, nech sa páči. 
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p. Bajer: Áno, ďakujem veľmi pekne. Martin naozaj, je to pravda, proste nesmie sa podľa 

rokovacieho poriadku, upozorňujem na to aj kolegov, reagovať faktickou 
poznámkou na faktickú poznámku, takže v podstate teraz by mal nasledovať Tomáš 
s riadnym príspevkom,  až potom môže byť faktická poznámka ďalšia.  

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: OK, dobre. Myslel som, že ty ideš dávať faktickú. 

Prepáč. Tomáš, konečne máš slovo. Pán poslanec Alscher, nech sa páči. 
 
p. Alscher: Ďakujem pekne. Ja nechcem už zdržovať túto diskusiu, pretože sme sa dohodli 

na tom, že to ukončíme. V princípe chcel som len povedať to, keďže som takisto 
obyvateľom tejto dotknutej oblasti a tak isto som poslancom ako pán poslanec 
Matúšek za daný volebný obvod, chcem povedať toľko, že súhlasím a teda prvýkrát 
som veľmi rád, že pán starosta jasne dal nejaké stanovisko k ďalšiemu postupu a ku 
ďalším krokom a tak isto by som chcel povedať aj tebe, Jozef, že sa dneska 
prikloním, aj napriek tomu, že som obyvateľom danej oblasti, k nepodporeniu 
daného materiálu, pretože si myslím, že termín tam je jasne daný a treba počkať na 
tento termín a takisto budem apelovať na to, že pokiaľ termín nebude dodržaný zo 
strany dodávateľa alebo spracovateľa, tak potom budem žiadať o opätovný návrh na 
odstúpenie tohto zmluvného vzťahu. Takže ďakujem. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. A teraz faktická. Pani poslankyňa 

Šimončičová, prosím. 
 
p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Na našej komisii z prítomných piatich poslancov za 

zrušenie zmluvy so spoločnosťou A1 Respect hlasovali štyria, 1 sa zdržal. Boli sme 
uznášaniaschopní, čiže tam to získalo ako súhlas s tým návrhom uznesenia. Chcem 
povedať ešte toľko, že zmluva bola podpísaná niekedy v roku 2010. Reálne začalo sa 
na nej robiť 2015, čiže 2 roky. Dodnes nemáme žiadne rozbory. Nikto ich ešte ani 
nevidel. Takže je možné, že nejaké sú urobené, takže to, čo hovorí pán poslanec 
Guldan, že čo s nimi bude. Čo môže byť s niečím, čo nemáme a čo sme ešte 
nevideli? Takže toto by som vôbec neriešila, a preto by som odporúčala, aby sme 
túto zmluvu alebo ten návrh poslanca Matúšeka schválili, pretože aj sám poslanec 
Kaliský, mestský poslanec, povedal, že by mu to nevadilo, keby sa to zrušilo. 
Nenamieta. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o znenie uznesenia. Prosím pani predsedníčka. 
 
p. Barancová : Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte mi, aby som vám 

predniesla návrh uznesenia pána poslanca Matúšeka: - Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Ružinov schvaľuje po a) -odstúpenie od zmluvy so 
zhotoviteľom diela územnoplánovacej dokumentácie zóny Líščie Nivy-Palovičova a 
Miletičova- Trhovisko mestskej časti Bratislava-Ružinov v zmysle § 345 zákona 
č. 513 z toku 91, Zb. zákonov a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 
Po b) vyhlásenie verejnej súťaže na nového spracovateľa územnoplánovacej 
dokumentácie zóny Líščie Nivy- Palkovičová a Miletičova - Trhovisko v mestskej 
časti Bratislava-Ružinov v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 447 zo 
dňa 9. 3. 2010. Prosím, dajte hlasovať. 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia? Nie je tomu 

tak, takže prosím pripravme sa na hlasovanie.. Už hlasujme. 
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Hlasovanie: Za 7, 2 proti, 8. sa zdržali, 1 nehlasoval. Návrh nezískal dostatočný počet 

hlasov na podporu uznesenia. Návrh uznesenia nebol schválený.  
hlasovanie č. 19. 

           za: 7, proti: 2, zdržalo sa: 8, nehlasovalo: 1 
- návrh nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia 

 
p. Pener, zástupca starostu MČ: To bol jediný návrh uznesenia, ktorý sme mali? Chceš 

ukončiť schôdzu pán starosta alebo môžem ja? Ukončím. Skončil bod. Mohol by si, 
nech sa rozlúčiš ty. Mohol by si ty uzavrieť, ale ... veď povedzme si. 

 
p. Pekár, starosta MČ:  Takže tak, ako sme sa dohodli. Veľmi pekne ďakujem. Poprosím 

záverečné hlasovanie s tým, že ospravedlňte poslancov, ktorí museli skôr odísť a 
poprosím tak, ako som hovoril na začiatku, že ak skončíme pred 17., tak organizačné 
požiadajte informátora, aby obyvateľov nasmeroval k pánovi zástupcovi Penerovi. 
On pozbiera tie informácie, podnety a poprípade bude potom nás informovať a buď 
my, poslanci, alebo ja, starosta, sa s ľuďmi stretnem, ak bude taká požiadavka, aby 
sme riešili niečo osobne. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem.  

 
záverečná prezentácia: 16 
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