
 

 

1 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z XXXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 9. marca 2018 

 

 

Zasadnutie viedol : JUDr. Ing. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : PhDr. Patrik Guldan,  Ing. Martin Patoprstý 

 

Návrhová komisia:               Ing. Tomáš Alscher,  Ing. Vladimír Sloboda , Ing. Tatiana 

Tomášková 

 

Ospravedlnení: Bc. Radovan Bajer , MVDr. Marián Gajdoš,  Ing. Peter Hrapko, 

JUDr. Daniela Šurinová, 

 

Neskôr prišli: Mgr. Martina Fondrková 

 

 

Schválený program 

 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu  
– uznesenie č. 582/XXXV/2018 

Financovanie TVR a RE s.r.o., nepodpísanie zmluvy s touto organizáciou 

            – materiál stiahnutý predkladateľom z rokovania 

2. Riešenie vlastníctva verejných infraštruktúrnych stavieb v mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Predkladá: Ing. Šimončičová, poslankyňa 

     – uznesenie č. 583/XXXV/2018   

3. Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove 
Predkladá: Mgr. Matúšek, poslanec 

   – uznesenie č. 584/XXXV/2018 

4.       Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním   
          Územného plánu zóny Prievoz – východ  

 Predkladá: starosta 

 - uznesenie č. 585/XXXV/2018 
5.       Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním 

Územného plánu zóny Prievoz – západ 

 Predkladá: starosta 

 - uznesenie č. 586/XXXV/2018 

6.  Nekoordinovaná a mohutná výstavba základňových staníc mobilných operátorov v Ružinove 

 Predkladá: Mgr. Matúšek 

 - uznesenie č. 587/XXXV/2018 

7.  Rôzne 

 a) Investičný zámer – Rezidenčný komplex na Konopnej ul. 

 Predkladá: PhDr. Guldan, poslanec 

- uznesenie č. 588/XXXV/2018 
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PREPIS 
z  XXXV. zasadnutia MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 9.3. 2018  

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva  

 

Úvod 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, prítomní, poslankyne, poslanci, poprosím o 

prezentáciu. O chvíľočku začneme. Dobrý deň. Vítam vás na 35. zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zvolané na 

základe požiadavky 1/3 poslancov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Dovoľte mi, aby som vám na úvod predstavil prednostu miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Ružinov pána Ing. Ignáca Olexíka. Dovoľte, aby som 

privítal aj mestských poslancov, pani poslankyňu Tvrdú a pána poslanca Chrena. 

Poprosím, aby ste z rokovania dnešného zastupiteľstva ospravedlnili týchto 

poslancov: pána poslanca Bajera, pána poslanca Hrapka, pani poslankyňu Šurinovú, 

pána zástupcu Gajdoša a hlavného kontrolóra pána Ing. Furina. Neskôr príde pani 

poslankyňa Fondrková. Poprosím o úvodnú prezentáciu. Prezentujme sa. 

Prezentovaných je 16 poslancov. Konštatujem, že dnešné rokovanie miestneho 

zastupiteľstva je uznášaniaschopné. 

 

 

Bod. č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

  

p. Pekár, starosta MČ: Dovoľte, aby som za overovateľov zápisnice navrhol, po dohode 

poslancov, pána poslanca Guldana a pána poslanca Patoprstého. Sú nejaké iné 

návrhy? Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 1 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 582/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Overovateľmi zápisnice sú zvolení pán poslanec Guldan a pán 

poslanec Patoprstý. Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pani poslankyňu 

Tomáškovú, pána poslanca Slobodu a pána poslanca Alschera. Má niekto iný návrh? 

Nie. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 2 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 582/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Konštatujem, že do návrhovej komisie boli zvolení pani 

poslankyňa Tomášková, pán poslanec Sloboda a pán poslanec Alscher. Poprosím, 

aby si zobrali hlasovacie karty, materiály, zaujali miesto určené návrhovej komisie, 

zvolili si spomedzi seba predsedu a ohlásili mi jeho meno. Skôr, ako dám hlasovať o 

programe dovoľte, aby som vás požiadal, keďže v týchto dňoch Slovenskom 

otriasajú tragické udalosti, aby sme uctili minútou ticha zavraždeného novinára pána 



 

 

3 

 

Jana Kuciaka jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Poprosím o minútu ticha... 

Ďakujem. 

 

Prejdime teraz k schváleniu návrhu programu. V žiadosti o zvolanie zastupiteľstva 

bol teda navrhnutý program dnešného zastupiteľstva. Dovolil som si aj ja dať tam 2 

body, súrne body, ktoré sú v poradí 4., 5. Má niekto doplnenie, respektíve návrh na 

zmenu dnešného programu? Pán poslanec Adamec. 

 

p. Adamec: Ďakujem pán starosta. Vzhľadom na to, že bod číslo  2 – TVR a RE je v tejto 

chvíli vyriešený, je irelevantný, sťahujem ho z dnešného rokovania. Ja som kvôli 

tomu ani už nepripravoval materiál. A ja som bol predkladateľ. Čiže sťahujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Patoprstý.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som poprosil do programu dnešného 

zastupiteľstva zaradiť bod Rôzne, nakoľko predpokladám do 17. hodiny tu 

nebudeme, a avizovali viacerí občania, že chcú vystúpiť, tak, aby sme dali priestor v 

tomto bode. Čiže prakticky na koniec programu, prosím zaradiť bod Rôzne.  

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem vám. Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek:  Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Keď svieti na mikrofóne červené, čo pred chvíľou svietilo, tak 

vtedy je zapnutý mikrofón. Keď pán poslanec si stlačil tlačítko.... tak si...  

 

p. Matúšek: Už mi svieti. Ďakujem... Chcel som mať zelenú  ... mám červenú. Dobre. 

Žiadam o zaradenie bodu: Nekoordinovaná a mohutná výstavba základňových staníc 

mobilných operátorov v Ružinove. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ako bod číslo... ? 

 

p. Matúšek: Ako bod číslo ... dá sa povedať, keďže mám 1. bod.. je úplne jedno, ktorý 

pôjde. Ale keď mám možnosť, tak zaraďme ho pred bodom Rôzne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Ďalší... nasleduje pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p.  Šimončičová: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja navrhujem zaradiť bod s názvom: 

Riešenie vlastníctva verejných infraštruktúrnych stavieb v mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, ako bod číslo 2, namiesto toho, ktorý pôvodne mal byť o TV Ružinov a 

ktorý kolega Adamec práve stiahol. Čiže bod 2 by bol tento bod. Materiál som vám 

bola rozoslala mailom; ale máte ho aj vytlačený na stole. Takže prosím zaradiť ako 

bod 2. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že došlo tak trochu ku kumulácii dvoch 

dôležitých aktivít, ktoré sa konajú dnes; jednak naše miestne zastupiteľstvo, jednak 

akcia, ktorá sa koná na Námestí SNP - Postavme sa za slušné Slovensko, koniec 
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koncov dnes sme si to pripomenuli aj minútou ticha, poprosím vás kolegov, aby sme 

mali dnes takú konštruktívnejšiu debatu. Predpokladám, že viacerí z nás sa chceme 

zúčastniť tohto zhromaždenia. Ja navrhujem, aby sme prijali procedurálny návrh, že 

o 16:15 by sme prerušili rokovanie nášho zastupiteľstva a pokračovali by sme možno 

pred ďalším... potom ktorý bude mať naplánované. Ale dúfam, že dovtedy skončíme, 

keďže myslím si, že drvivú väčšinu z tých bodov máme vyjasnené už v diskusiách. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. O tomto návrhu sa nemusí dať hlasovať. Keď príde k 

tomu, že bude 16:15, tak potom ukončíme. Pozri si, prosím ťa, ešte presne do 

rokovacieho poriadku; lebo to je procedurálny návrh, ktorý by mal padnúť, keď sa 

bude blížiť 16:15. Dobre? Takto sa dohodnime. Asi to bude najčistejšie. Čiže 

poprosím teraz návrhovú komisiu, ak máte svoju predsedníčku, aby sme hlasovali 

jednotlivo o doplňujúcich návrhoch. Ten stiahnutý bod o tom nemusíme dať 

hlasovať, lebo vlastne predkladateľ, ktorý teda avizoval, že je irelevantný a 

nepripravil materiál, tak nie je o čom rokovať. Poprosím predsedníčku. Pán poslanec 

Sloboda. 

 

p. Sloboda:  Ďakujem pekne. Ja len si dovolím za návrhovú komisiu oznámiť, že sme si 

zvolili za predsedu návrhovej komisie pani kolegyňu Tomáškovú. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Takže poprosím pani predsedníčka, aby sme dali 

hlasovať o pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov dnešného zastupiteľstva. 

 

p. Tomášková:  Áno, ďakujem. Takže ako 1. pozmeňujúci návrh prišiel o pána kolegu 

Patoprstého. Ako posledný bod bude zaradený  bod Rôzné. Takže poprosím, dajte 

pán starosta hlasovať o tomto návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 3 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1  

– návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Doplnili sme bod. 

 

p. Tomášková: Znenie programu dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva dal pán 

kolega Matúšek a ako mi to dopredu vychádza, tak to bude pred bod Rôzne. 

Vychádza to ako bod 5. Ak to bude iné číslo, tak potom... tak ... bod číslo 6. Tak je 

to návrh týkajúci sa elektronického smogu.  

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 12 poslancov, 1 bol proti, 2 sa zdržali. 

 hlasovanie č. 4 

 za: 12  proti: 1  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0  

– návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Doplnili sme tento bod do programu. 
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p. Tomášková: ... sa týkalo návrhu pani kolegyni Šimončičovej, to bude nasledovať hneď 

po tomto, teda bod 2 a týka sa to tých infraštruktúrnych stavieb. Takže, nech sa páči, 

dajte pán starosta hlasovať.   

 

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

 

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

 hlasovanie č. 5 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Doplnili sme si aj tento bod do programu. Teraz prosím hlasovanie 

o celku. 

 

p. Tomášková: Takže návrh programu, ktorý - neviem či treba zopakovať - 2. bod, ktorý 

bude po tomto nasledovať, bude po tomto týkajúci sa infraštruktúrnych stavieb. 

Potom je predložený pôvodný návrh pána kolegu Matúšeka týkajúci sa územných 

plánov, zón a stavebných uzáver. Potom nasledujú body, ktoré predkladá pán 

starosta; týkajú sa územných plánov zón na Prievoze. Sú dva. Potom bude 

nasledovať bod rokovania týkajúci sa, ktorý dal opätovne pán kolega Matúšek, 

týkajúci sa elektronického smogu a posledným bodom rokovania je bod Rôzne. Čiže 

o takomto návrhu dnešného rokovania, programu rokovania, pán starosta, prosím, 

dajte hlasovať. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

 hlasovanie č. 6 

 za: 16  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 582/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Schválili sme si program dnešného zasadnutia.  

 

 

 

Bod č.2 

Riešenie vlastníctva verejných infraštruktúr stavieb v MČ BA Ružinov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme hneď k bodu číslo 2 a to je Riešenie vlastníctva verejných 

infraštruktúrnych stavieb v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Poprosím pani 

predkladateľku, pani poslankyňu Šimončičovú, aby uviedla materiál. Pani 

poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Áno. Už to ide. Ďakujem veľmi pekne. Poslala som vám všetkým kolegom 

poslancom aj pánovi starostovi, aj organizačnému, celý návrh tohto uznesenia aj s 

dôvodovou správou. Len stručne k tomu poviem, že na našej komisii územného 

plánu a životného prostredia - a pôvodne ešte dopravy, sme mali tento bod už na 

troch komisiách. Na poslednej komisii vo februári... v januári 2018 sme sa dokonca 

dohodli, že to predložíme ako riadny bod na konaní miestneho zastupiteľstva. Keďže 

toto bolo práve mimoriadne zastupiteľstvo, tak to predkladám teraz, pretože to 
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naozaj neznesie odklad. Už pred rokom sme sa o tom bavili na komisii; a neviem, 

prečo sme to skôr neriešili. Je to také, že máme marec 2018 a máme v neporiadku 

vlastnícke vzťahy k jednotlivým pozemkom a infraštruktúrnym stavbám. Bolo to 

vyvolané hlavne ulicou Exnárová a Ostredky a spracovaním územného plánu zóny 

Ostredky. Keď tam sa Magistrát sporí s mestskou časťou, že kto má ktorý pozemok 

v správe alebo vo vlastníctve. Navzájom sa odvolávajú na nejaké zverovacie 

protokoly. Teraz som vám poslala, ak ste si to otvorili, tak to je úplná katastrofa, že 

v marci 2018 ešte furt sú platné, lebo sa na to magistrát odvoláva, zverovacie 

protokoly, ktorým magistrát zveril svoje vlastníctvo do správy mestskej časti 

Ružinov z roku 92, ktoré sú vysoko, podľa mňa, neaktuálne. Lebo tamtie... už dávno 

je situácia je iná, na mnohých pozemkoch. Preto som si dovolila ako štvrtý bod, 

ktorý sa vymyká uzneseniu z našej komisie doložiť ešte aj ten návrh uznesenia, že 

vás prosíme, pán starosta, keby ste požiadali pána primátora o urýchlenú aktualizáciu 

zverovacích protokolov z roku 92. Teraz prečítam, lebo musím to prečítať ten návrh 

uznesenia, -že?-  aby to bolo platné. Tak:  - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Ružinov žiada starostu pána Dušana Pekára – po   a) v spolupráci s 

hlavným mestom SR Bratislava iniciovať proces  - identifikácie verejných a verejne 

využívaných infraštruktúrnych stavieb a majetku,   ktorých vlastníctvo alebo 

zverenie do správy nie je vysporiadané v prospech Mestskej časti Bratislava –

Ružinov. Ďalšia odrážka -  určenie vlastníctva a majetkoprávne vysporiadanie to je 

termín 30. september 2018.  Po b) - prioritne riešiť vlastníctvo takýchto stavieb, 

parkovísk na parcelách vo vlastníctve súkromných subjektov na Exnárovej ulici 

východ ako aj parkoviska na sever od Ružinovskej ulice na Ostredkoch, na juh od 

Trnavskej cesty na Ostredkoch a na Jašíkovej ulici na Pošni. Termín:  19.jún 2018.   

Po c) - predkladať štvrťročne na rokovanie miestneho zastupiteľstva informatívnu 

správu o aktuálnom stave vysporiadania takýchto verejných infraštruktúrnych 

stavieb a majetku s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít za posledný 

štvrťrok.  A po  - d) som prečítala, a to je tá urýchlená aktualizácia zverovacích 

protokolov z roku 92, ono sa to volá, že Protokoly o zverení majetku hlavného mesta 

do správy mestskej časti Ružinov.  Poprosila by som o podporu tohto návrhu 

uznesenia.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Štasselová, nech sa 

páči. 

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. My sme sa včera, sme boli asi štyria alebo piati poslanci, 

stretli na pôde Ružinovského verejnoprospešného podniku, alebo Podniku 

verejnoprospešných služieb a bavili sme sa úplne náhodou o parkovisku za 

Miletičovou. Ja som bola do včera v tom, že je to súkromné parkovisko; mala som 

takú informáciu. Ale včera sme sa vlastne zhodli, keď sme to kontrolovali, že to je 

vlastne mestské parkovisko... teda ten pozemok je mestský. Čiže vlastníkom 

parkoviska za trhoviskom Miletičova je mesto. Tak ja navrhujem, aby sme vlastne 

tento návrh uznesenia rozšírili v bode b) – na konci je „na Pošni, aj o zverenie 

parkoviska za Miletičkou č. 10569/2 vo vlastníctve hlavného mesta.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Áno. Ja by som iba pani poslankyňu doplnil, že nejedná sa o parkovisko. Je to 

neriadené parkovisko. Je to parkovisko pri Klincovej, ktoré – tam - ozaj, kde sa 

parkuje v bývalej zeleni kde je to rozjazdené, je tam blato. Ja som ešte ako starosta 
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Ružinova žiadal o zverenie tohto pozemku ešte primátora Ďurkovského. A žiadal so 

ho účelovo zveriť Ružinovu na vybudovanie spevnenej plochy parkoviska. Odpoveď 

som dostal, že Ružinovu sa to nezverí, že to vybuduje hlavné mesto. Je rok 2018, 

prešlo nejakých 8 – 9 rokov, parkovisko je v takom stave ako bolo pred tými 8, 10 

rokmi. Čiže áno, podporujem toto, snažme sa, aby mesto nám zverilo tento pozemok, 

ktorý my... aj účelovo zveriť ... zverilo na vybudovanie parkoviska. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Turlík.  

 

p. Turlík: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať predkladateľky, čo si mám predstaviť 

pod – „prioritne riešiť vlastníctvo takýchto stavieb“. Ja som nemal čas sa pred 

zastupiteľstvom o tomto s tebou rozprávať. Takže - ako si to mám vyložiť? Čo má 

mestská časť alebo resp. k čomu úkolujeme mestskú časť, aby sme vykonali? 

Ďakujem za odpoveď.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Matúšek. ... Pán poslanec Matúšek a potom vy. 

 

p. Matúšek: Ďakujem. Ja som takisto chcel doplniť, ako kolegyňa Štasselová, ten materiál 

o parkovisko verejné, ktoré bolo fakticky postavené v rokoch... končiacich 80-tych 

a začiatkom 90-tych.  A  pri transformácii a deblokácii proste došlo k tomu, že ten 

neporiadok, ktorý sa stal, dodnes nie je vyriešený. A rozhodne, pravdepodobne 

jediná inštancia a to súd, rozhodne o tom, kto je vlastníkom. Ja tu môžem čestne 

prehlásiť, že vlastníkom - a odjakživa to patrilo štátu, a ten predaj tých pozemkov 

nebol transparentný a jednalo sa o podvod. To znamená, že treba to rozšíriť aj o túto 

lokalitu, preto, že to je verejné parkovisko. Ďakujem. Na Palkovičovej parcela 10866 

a 10867.Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová. Ale vy budete 

mať aj záverečné slovo ako predkladateľka. Nech sa páči.             

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Reagujem na otázku pána Turlíka. No, toto je uznesenie 

našej komisie, kde sme sa dostali vlastne k tomuto celému, k celej téme. Pretože 

práve na Exnerovej a na ulici Ivana Horvátha, tam je tiež takáto skladačka, taký 

sendvič, ako u pána Matúšeka na Palkovičovej, že súkromný pozemok a stavba na 

tom je mestská. Teda bola štátna a teraz by mala byť mestská alebo zverená do 

správy mestskej časti Ružinov. A toto treba riešiť, pretože tam beží, už podľa mňa 

územné konanie alebo neviem, v akom stave je to teraz. A toto treba riešiť. A takisto 

územný plán Zóny na Ostredkoch a na Pošni, treba tieto problémy, preto je tam to 

prioritne, lebo ako naši členovia povedali, že toto teraz hej začnime tým, 

a pokračujeme ďalej. Možno pán Matúšek by si tam tiež pridal ešte... že prioritne 

Palkovičovu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja tiež sa prihováram práve za tú Klincovú. Je to 

už asi 10 rokov čo sa mestská časť snaží, aby - keď mesto nevybudovalo parkovisko, 

aby sme my vybudovali parkovisko za našou za našim trhom na Miletičke. 

Poprosím, aby som mal podporu aj mestských poslancov, lebo pán primátor sa na 

Regionálnom združení starostov mestských častí vyjadril, že nebude zverovať 

pozemky, majetok, mestským častiam. A to aj úspešne dodržuje. Žiaľ, v tomto 

prípade, keďže dochádzajú na mestskú časť žiadosti na predaj pozemkov, resp. 

predaj parkovísk za účelom vybudovania súkromného parkoviska, tak takéto súhlasy 
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z mestskej časti Ružinov nedostáva a potom našťastie to nejde ani do mestského 

zastupiteľstva. Ale budeme sa znova uchádzať o to, aby nám bolo zverené aj účelovo 

tento pozemok na Klincovej, aby sme tam mohli my vybudovať parkovisko.               

 

p. Šimončičová: Mám záverečné slovo? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Keď sa už nikto nehlási do diskusie, nech sa páči, záverečné slovo.   

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, viem, že toto je problém, teraz ... tak 

možno by som nemala až tak nahlas, ale viem, že noví pracovníci na magistráte, 

ktorí sú tam počas tohto pána primátora, tak tí zvolali v decembri minulého...  

v decembri 2015 mestské časti, aby ...aby si zistili, že v akom stave má ktorá 

mestská časť zverovací protokol. Pretože mám taký pocit, a nemám to overené, mám 

taký pocit, že mesto nevie, kde tie zverovacie protokoly má. Pretože požiadalo 

mestské časti, že - dodajte nám ich. A mestské časti niektoré ukázali figu borovú 

a povedali, že nájdite si ich. Proste je v tom neporiadok. My máme, ale je starý, 

z roku 92. Ja som interpelovala raz primátora, aby už to konečne aktualizoval. Potom 

sú aj ceny, nie sú tam parcelné čísla, nie je povedané čo na Exnárovej - napríklad. 

Tam - to musí byť podľa našej predstáv tak, pán starosta, že bude povedané parcelné 

číslo a čo sa na tom nachádza. Komunikácia, chodník, zeleň. Všetko tam musí byť 

vymenované, čo na tom pozemku je, čo zveruje mestskej časti, čo zveril, ale 

aktualizovať to, čo tam teraz konkrétne je. Tak ak budete o tomto s pánom 

primátorom hovoriť, tak minimálne v takomto rozsahu potrebujeme. Odpoveď na 

moju interpeláciu zo strany pána primátora bola, že najprv musí dobehnúť ROEP. 

Ale tak - ako dobre. Ten beží ešte niekoľko rokov. Ale medzitým tu potrebujeme 

napríklad vedieť, že čo máme zverené a čo nemáme zverené. A keď sa budú ... keď 

sa bude riešiť parkovanie v mestskej časti Ružinov, tak minimálne aj kvôli tomu 

potrebujeme vedieť, čo máme my v správe a čo má vo vlastníctve hlavné mesto. 

Takže by som vás veľmi pekne poprosila, keby ste začali s pánom primátorom 

hovoriť o tomto, aspoň zatiaľ aktualizovať a potom ďalšie zverovať. Ale tak keď on 

nechce, tak uvidíme. Ale- len tá aktualizácia- je marec a tá aktualizácia do októbra 

určite neprebehne. Ale možno áno. Keď sa bude chcieť, tak áno. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže nikto sa nehlási do diskusie, toto bolo záverečné 

slovo, poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia 

k bodu č. 2.  

 

p. Tomášková:  Ďakujem pán starosta. K bodu č. 2 najprv predniesla pani kolegyňa 

Štasselová  pozmeňujúci návrh, konkrétne v ustanovení  - po b) - kde k danému 

textu, ktorý končí „na Pošni“ dopĺňa ešte „o plochu neriadeného parkoviska za 

trhoviskom Miletičova vo vlastníctve hlavného mesta pod číslom 10569/2 v katastri 

nehnuteľností“. Takže prosím vás, pán starosta, najprv dajme hlasovať o tomto 

doplnení navrhovaného uznesenia..  

 

p. Pekár, starosta MČ: A môže si ho osvojiť aj predkladateľka. 

 

p. Tomášková: Aha. Dobre. Tým pádom teraz nebudem čítať celé ten návrh uznesenia. 

Máte ho doručený na stole týkajúci sa riešenia vlastníctva verejných 

infraštruktúrnych stavieb v mestskej časti v ustanoveniach bodov a), b), c),d). Už 
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zároveň aj s doplnením, ktoré si osvojila pani kolegyňa Šimončičová. Takže nech sa 

páči, pán starosta, dajte hlasovať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať? Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme.  

 

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

bodu číslo 2 sme schválili. 

  

hlasovanie č. 7 

 za: 18  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 583/XXXV/2018 

 

 

 

Bod č. 3 

Prerokovanie územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3- Prerokovanie územných plánov zón a 

stavebných uzáver v Ružinove. Poprosím predkladateľa, pána poslanca Matúšeka, 

aby uviedol materiál. Nech sa páči.  

 

p. Matúšek: Mám trochu technickú chybu, pretože akonáhle sa toho dotknem, tak je to 

citlivé a strieľa mi to tu po všetkých... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja poprosím, že naozaj nedotýkať sa. Keď sa prihlásiš a ja vyzvem, 

tak potom technik zapne mikrofón. Ten mikrofón sa dá len vypnúť. Čiže vy keď 

stlačíte mikrofón tak vypínate technikovi to, čo vám on zapne. Nech sa páči.  

 

p. Matúšek: Dobre. Ďakujem za usmernenie. Som presvedčený, že ste si v materiáloch 

všetci  osvojili, respektíve prečítali, a preto dávam na základe výzvu pána poslanca 

Slobodu. Nebudem rozoberať obsah dôvodovej správy, len prečítam veľmi stručne, 

že: Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov zahájilo proces 

prípravných prác vo veci obstarávania územných plánov zón dňom 9. marca 2010 v 

rámci uznesenia číslo 447 – XXXIV  z roku 2010 a podľa uznesenia číslo 186 - XI -

2012 zo dňa 15. mája 2012 uložilo zastupiteľstvu predkladať do každého zasadnutia 

informatívny materiál o plnení harmonogramu predpokladaných termínov územných 

plánov zón. Osobne si myslím, a mám právo na to, že toto bola asi chyba, že to 

nebolo kontrolované v riadnom programe; pretože akonáhle je informovaný alebo 

informatívny bod, tak skĺza do kontroly, o čom sme sa presvedčili aj na základe 

uznesenia ... resp. správy kontrolného ...alebo kontrolóra mestskej časti z 26. 

septembra 2017, že sú tam nedostatky. A ja teraz tak ľudovo to nazvem, ľudia nás 

kritizujú a ja to predkladám na základe toho, že mám dosť proste podnetov na to, aby 

som tento bod predložil a tak isto sme sa zaoberali na komisii územného plánovania, 

životného prostredia s týmto problémom a sme povedali jednoznačne, že treba 

vypovedať Ing. Arch. Kaliskému,  resp. akciovej spoločnosti A1 Respect  všetky 

územné plány zón týkajúce sa Ružinova. Nechcem ... nechcem kritizovať 

predchádzajúce obdobie, ani súčasné obdobie, kto toto zavinil, ale myslím si, že sme 

pod tlakom - nielen poslanci, nielen starostovia, ale predovšetkým aj zamestnanci.  A 

koho treba kritizovať, alebo koho treba usmerňovať sú developeri a práve títo 
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inžinieri architekti, ktorí predkladajú časový harmonogram, ktorý by si mali splniť. 

Žiaľ, nebudem sa vyjadrovať. Toto je ten kameň úrazu. A teraz to poviem, to čo som 

začal, ľudovo. Neplníme od roku 2010 to, čo ľudia chcú a čo potrebujú - reguláciu 

územia. A bohužiaľ, som sa stretol aj s takým názorom, aby sme vrátili poslanecké 

odmeny, keď to nedokážeme za 7 rokov niečo také urobiť. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ďakujem. Ja by som chcel trošku tak procedurálne len, alebo respektíve možno 

štylizovať lepšie to uznesenie, ak by si to osvojil, Jozef. Pretože je to delené na dva 

body á-čko, b-éčko. Pričom v b-éčku žiadame a v á-čku súhlasíme. Ja si myslím, že 

nielen súhlasíme, ale tiež žiadame; čiže ja by som navrhol, ak by teda to malo len 

sekciu žiadame Dušana Pekára starostu a potom jak sú odrážky 1-2-3 tak aby štvrtá, 

alebo jedno či bude prvá alebo jak sa to poposúva, by bola tá odrážka, ktorá je prvá 

a to znamená, že aj žiadame, nielen že súhlasíme, žiadame o odstúpenie od všetkých 

uzavretých zmlúv so spoločnosťou A1 atď. Dôvod je ten, ktorý hovorí... ktorý hovorí 

pán poslanec Matúšek. Ja, ako predseda komisie, viem potvrdiť len jednu vec, že pán 

Kaliský absolútne uvedomele nekoná. Je nás tu 25 poslancov, starosta, máme tu 

kopec... alebo máme tu zopár kolegov poslancov z mestského zastupiteľstva, ktorí 

musia tiež pána Kaliského minimálne z hľadiska kolegiálneho poznať. Jeho firma A1 

Respekt, vieme, že - otvorte si to niekde do Googlu, a vieme, že robí všetko možné, 

vrátane toho, že má Grossling, plaváreň, ktorá tiež nejak nekoná. On jednoducho 

koná, len keď sa mu chce. To, že máme s ním podpísané nejaké zmluvy, on nám nie 

je schopný niečo dodať. To nie, že nie je schopný, on nie je ochotný dodať. Je to 

človek, ktorému sa to hodí, že má niečo zazmluvnené, ale toto, táto jeho neaktivita 

vlastne blokuje životný komfort a narúša životný priestor 70 alebo 80 tisíc 

obyvateľov Ružinova. Takže ja si myslím, že je to absolútne nevyhnutné. Dajme 

šancu nejakému inému... inej firme, aby nám tieto UPNZ-ky dotiahla do konca. 

Takže neviem, či sa Jozef s tým stotožní, ale bol by som rád, keby to „súhlasíme“ sa 

zmenilo na „žiadame“, aby sa to tam trošičku inak upravilo. 

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem pán starosta. Ja na 99 percent súhlasím so všetkým, čo tu bolo 

povedané, ale ako poslankyňa za Štrkovec mám jeden veľký problém; a to s 

územnými plánmi zón na Štrkovci, kde sú naozaj vo vysokom štádiu 

rozpracovanosti; a s pánom Kaliským v  pravidelných intervaloch naozaj pri ...  

súhlasím, bombardujem - kedy bude, už sme to tu mali mať minulý rok schválenie, 

tam je to už schválenie variantného riešenia. Ja súhlasím. Ja som si pozerala, dala 

som si trošku robotu, my máme viacej zmlúv v minulom zastupiteľstve koncom roka 

2017 sme uznesením vypovedali dve, týkajúce sa Palkovičovej a Miletičovej. Nie sú 

ešte ukončené tie zmluvy. V plnení uznesení je, že čaká sa na obstaranie nového. Ale 

otvorila som si rok 2018 a dneska sa zverejnilo, že 7. marca sa vypovedali tri dohody 

s pánom Kaliským, na tie nezačané. To sa týka Domkárskej a podobne. To znamená, 

že v podstate toto uznesenie, ktoré je tu navrhnuté, že vypovedáme všetky zmluvy 

s pánom architektom, sú v podstate - áno ako dokonané. Lebo v internete visia tri 

dohody o ukončení tých nezačaných obstaraní. O tom som sa dozvedela dneska, 

otvorením počítača. Prosím potom pána starostu, aby nám k tomu niečo povedal. 

Dvoje sme uznesením v decembri schválili. Ale kolegovia, my keď schválime to -po 

a) - tak ja sa vás pýtam, ja naozaj mám problém so Štrkovcom. Súhlasím s tým, že 
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pán Kaliský nekoná, to už dávno malo byť, ale ja si teraz neviem moc dobre 

predstaviť, nech mi niekto povie, že to, čo je už na tom Štrkovci všetko urobené, veď 

to bol proces niekoľkoročný; tam už je pripomienkovaný proces, tam už je to naozaj 

na definitívnom schválení. Teraz keď my niekoho nového obstaráme, kde sa 

dostaneme? Ja toto mám obrovský problém za to - a) - zahlasovať. Keby sme 

zahlasovali s tým, že vynímame tieto tri územné plány zón na Štrkovci, nemám 

problém; de facto je to splnené, lebo tých ostatných, všetky územné plány zón, ktoré 

spracováva A1 Respect sa de facto k dnešnému dňu ukončujú. Prosím pána starostu, 

aby ma doplnil. Ale za toto prepáčte, za to - a) - ja nezahlasujem. Ako poslankyňa za 

Štrkovec nesiem zodpovednosť, že sa tam roky - ja som tu bola minulé 

zastupiteľstvo, keď sme schvaľovali zadanie variantných riešení mne sa, neviem si 

predstaviť ako sa... pani Štasselová, čo povie, pán Bajer tu nie je? Čo povieme? Idem 

na novo, komplet? Celú tú robotu, znova pripomienkovať to všetko? Ak je to možné 

nechať a len to záverečne za pol roka niekto iný dotiahne áno. A mám tú istotu, že to 

tak bude? Ja by som sa ešte v tomto prípade pokúsila, že aby pán Kaliský naozaj 

aspoň ten Štrkovec dotiahol. So všetkým ostatným súhlasím. Preto, neviem, či sa 

stým stotožní pán Matúšek, ale ja by som á-čko - súhlasím, nechajme to tak, mimo 

Štrkoveckých územných plánov zón. A béčko je úplne v poriadku v tých troch 

bodoch. To je môj pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý ak si ho neosvojí pán kolega, 

budem predkladať ja. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Tiež by som sa prihováral za to riešenie, ktoré navrhuje 

pani poslankyňa Tomášková. Boli vypovedané všetky zmluvy okrem tých troch 

rozpracovaných. Faktická, pán poslanec Ferák. 

 

p. Ferák: Ja by som chcel na pani reagovať. Pretože to, čokoľvek bolo urobené a doposiaľ 

z toho nie je výsledok, tak tí občania Ružinova ani Štrkovca z toho nič nemajú. Hej? 

To, čo má Kaliský niekde niečo rozpracované... že ty s ním komunikuješ. Hovoríš,  

že aké máš garancie. No, nemáš ani teraz garancie, že on sem niečo prinesie, že nám 

niečo dá. Proste, nonstop ho vyzývame; vykrúca sa. Alebo proste jednoducho nemá 

o to záujem. Nemá záujem to doviesť do finálnej podoby, kým sa to nebude jemu 

hodiť. A ja neviem, kedy sa mu to bude hodiť. Možno to bude o päť, o desať rokov, 

možno o päť dní. Ale tuná nemáme garanciu. Hej?  Takže kľudne je možné, že keď 

to teraz vypovieme a bude tam seriózna zmluva s niekým, kto bude mať jasné 

penále, ktorá bude v zmysle normálnej logiky a práva, tak – proste- sa domôžeme 

skorej územného plánu než to, čo sa dočkáme od Kaliského. Šak vieme, aké zmluvy 

má.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, pán poslanec Matúšek.  

 

p. Matúšek: Nebudem hovoriť, či si to osvojím alebo neosvojím, ale potvrdím slová 

predsedu komisie našej, územného plánovania, životného prostredia. Pretože už sme 

tu mali pána kontrolóra, ktorý povedal, že treba dať ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec ale faktickou na faktickú sa nedá. 

 

p. Matúšek: Ja nehovorím k tomu. Ja hovorím k pani Tomáškovej. Len som spomenul to. 

Je to strata času! Viac hovoriť nebudem. Je to strata času! Keď mu to necháme, zase 

sa nedospejeme...  A presne toto, čo povedal pán Ferák, ak zodpovedného človeka 

vyberieme, pokračujeme ďalej. To, čo už je urobené. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Reagujem na celkový ten návrh, ale hlavne aj na 

pani poslankyňu Tomáškovú. Verte, že na každej jednej komisii územného plánu a 

životného prostredia sa zaoberáme práve týmto Štrkovcom. Vždy dostávame sľub od 

spracovateľa, pána Kaliského, že -do piatku, -do pondelka a potom nám to dá. 

A vždy mu sa snažíme veriť z toho dôvodu, že vieme, že je to rozpracované. Ale - 

my sme mali teraz na poslednej komisii už práve vyhodnotenie pripomienok. Pán 

obstarávateľ, pán Papp z úradu nám predložil vyhodnotenie pripomienok. Komisia 

prijala uznesenie, že schvaľuje variant A, to znamená - ten zelený a čakať na to, že 

kedy pán Kaliský ešte predsa len... lebo už sme čakali niekoľko rokov - predsa len 

niečo dopracuje, tak to, čo sa doteraz urobilo, podľa pána Pappa a možnože to 

potvrdia aj kolegovia, jak to odznelo na našej komisii sa nezahodí a možno v tom 

pokračovať. Ale s novým spracovateľom. A je to možno rýchlejšie s novým 

spracovateľom, ako čakať ďalšie roky na pána Kaliského. Je mi to veľmi ľúto. Je to 

tiež môj kolega z mestského zastupiteľstva; dá sa povedať, že kamarát, ale akože 

toto.. to už nemienime tolerovať naozaj. Takže, pani Tomášková, dá sa to urobiť tak, 

že nezačneme od nuly. Lebo to vyhodnotenie pripomienok to platí. A  ide sa ďalej 

potom. Už len treba dopracovať súborné stanovisko a zadať to novému 

spracovateľovi, ktorý nakreslí návrh územného plánu zóny podľa súborného 

stanoviska, t.j. v tom súbornom stanovisku sú vyhodnotené všetky pripomienky. 

A keď sa povie, že ide celý cakom-prask celý komplet variant A, tak už ten 

spracovateľ to nanovo nakreslí. Mám taký pocit, že - dobre si to pamätám, a že je to 

tak ako hovorím. Možno že ma kolegovia doplnia. Ale, vážne sme rozmýšľali nad 

tým tiež, že roky rokúce - a teraz to dáme úplne novému. Nemusí to ísť od začiatku. 

Môže sa pokračovať v tom, čo pán Kaliský... Pretože to, čo odovzdal, to nie je jeho 

majetkom, to je majetkom mestskej časti Ružinov. Pretože ona mu za to zaplatila. 

Takže tam nie sú také že autorské práva alebo tak. Podľa mňa je to tak, že možno 

v tom pokračovať s novým. Chvíľu sa to zdrží, kým sa obstará nový spracovateľ, ale 

to by sa zdržalo aj tak, keby sme čakali na doplnenie vecí, ktoré chýbali od pána 

Kaliského.  

 

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

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som nadviazal na kolegyňu Šimončičovú. Áno, pán ... pán – (ako 

sa volá) – architekt Kaliský, je kolega z mestského zastupiteľstva, poznám sa s ním 

a viackrát som sa s ním rozprával aj dohováral mu o tom, o týchto územných 

plánoch zón. Žiaľ, dali sme mu - aj tu, v tomto zastupiteľstve viackrát možnosť, lebo 

toto tu nie je prvýkrát. Dali sme mu čas na to, aby dopracoval veci, ktoré mal 

dopracovať. Žiaľ, nestalo sa tak. Čo sa týka zmlúv, ako tu hovoril kolega Ferák, 

zmluva bola štandardne vypracovaná právnym oddelením tohto miestneho úradu. 

A takéto zmluvy boli spravené takisto s pánom architektom Vaškovičom, pánom 

architektom Talašom, Sibertom, pánom architektom Klaučom a ďalšími. Nikto 

s nimi nemal problém. Všetci svoju robotu spravili, odovzdali ju. Len jediný 

problém je s pánom Kaliským. Čiže, aj keď je to kolega zo zastupiteľstva, 

mestského, aj keď ho poznám, naozaj prikláňam sa k tomu názoru, čo asi tu väčšina, 

treba zobrať tú robotu, ktorú spravil a zveriť ju niekomu druhému. Lebo mi pripadá, 

že sám pán architekt Kaliský sa nevie rozhodnúť, či bude ďalej architektom, 

urbanistom alebo poslancom, alebo nejakú ďalšiu inú funkciu. Myslím, že toho má 
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veľa a mal by si to aj on vo svojom vnútri vysporiadať, čo vlastne chce robiť. 

Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, poprosím pani vedúcu pani Szökeovu, aby nám do tohto 

vniesla trochu svetla a poriadku.  

 

p. Szökeová, MÚ MČ: Dobrý deň. Tak, ako odznelo vlastne, bavíme sa - už teraz sú 

aktívne už iba tri zmluvy so spoločnosťou A1 Respect:  Bajkalská- Drieňová, 

Bajkalská roh a Štrkovecké jazero. Všetky tieto zmluvy, územné plány zón zostali 

vlastne v štádiu konceptov. Keby hlavné mesto nedalo súhlasné stanovisko ku 

konceptom alebo požiadavky, alebo rôzne pripomienky, ktoré žiadali zapracovať 

a koncepty predložiť opätovne na posúdenie. A to je vlastne moment, v ktorom sme 

zastali a nedošlo už teda k oprave týchto konceptov zo strany zhotoviteľa. Pokiaľ my 

dneska vypovedáme zmluvu, tak sa musíme teda opätovne vrátiť s novým 

spracovateľom ku konceptom. Je potrebné ich aktualizovať, opraviť v zmysle 

pripomienok hlavného mesta, dať ich na posúdenie hlavnému mestu. V prípade, ak 

tam bude súhlasné stanovisko, je možné dopracovať súborné stanovisko, to, čo 

vlastne sme mali teraz čiastočne rozpracované na komisii územného plánu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Šimončičová, ale na pána 

poslanca Drozda.                                                 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No ja som len chcela doplniť pána Drozda, ale už to 

povedala pani Szökeová, čiastočne. Čiže je to tak, že tak či tak čakáme na stanovisko 

hlavného mesta a musí to niekto zapracovať pripomienky hlavného mesta, ktoré ešte 

stále nemáme. Čiže kým ich budeme mať z hlavného mesta, medzitým môžme 

obstarať získať nového spracovateľa. Čiže - to tak paralelne tie dva procesy môžu 

bežať. Áno, môžu tie dva procesy bežať paralelne, kým hlavné mesto nám dá 

stanovisko k tomuto. A ten nový vysúťažený to zapracuje. Takto - tak či tak nám 

nepomôže, keď nám zostane tam pán Kaliský. Ďakujem. 

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo pán starosta. Trošku sme sa zacyklili v debate, ktorú sme 

ani možno nechceli. Ale ja chcem iba upozorniť kolegov poslancov, aj možno aj 

vedenie úradu alebo obyvateľov, že môže sa stať taká vec, že momentálne pokiaľ sa 

obstaráva územný plán zóny, keď skutočnosti sa vlastne neobstaráva, ale na papieri 

sa obstaráva, tak je to dôvod na to, aby stavebný úrad nemusel podpísať žiadosť 

o územné konanie. V momente, ako vypovieme zmluvu, a požiada si niekto z tých 

lokalít, kde sa vypovie zmluva o územné konanie, tak stavebný úrad mu môže toto 

konanie podpísať. Čiže momentálne aj napriek tomu, že sme v takej patovej situácii, 

tak aspoň sme chránení tým, že je dôvod stavebného úradu, aby nepodpísal. 

Ďakujem.  

 

p. Pekár: starosta MČ: Veľmi dobre si to povedal, pán poslanec. Faktickou pán poslanec 

Drozd na pána poslanca Patoprstého, nech sa páči.   

 

p. Drozd: Ja by som zareagoval na kolegu. Keby toto platilo, tak Rosssum Penty nestojí. 

Keby toto platilo. Ale Rosum PENTY stojí. A vlastne ten územný plán zóny neni 

dokončený. A keby toto platilo, čo si povedal, tak by to tam nebolo. Čiže - toto je iba 
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odporúčanie smerom na stavebný úrad, čo si povedal. Ako sa tým budú riadiť ... No, 

ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: No, nie je to presne tak, povedzme si teraz; nalejme si vína, že ja 

cítim tu nejaký lobbing investorov, ktorí chcú stavať na Štrkoveckom jazere. 

A poviem to na rovinu, nech si tu prečíta čo chce. Greenrock už požiadal o záväzné 

stanovisko hlavného mesta. Ak ho dostane, ... a zrušíme zmluvu, tak vám 

garantujem, že môžete ma tu aj zlynčovať, ale ja budem musieť začať konať. To tí, 

čo tomu rozumiete, tak tí ...to prikyvujete. Ale je to tak. Čiže vystavujeme sa tomuto 

riziku, čo povedal aj pán poslanec Patoprstý. Pani poslankyňa Štasselová, nech sa 

páči.  

 

p. Štasselová: No, keďže som bola vyzvaná, že.. vlastne čo si o tom myslím, no tak na mňa 

sa zo Štrkovca obracajú obyvatelia, aby sme práveže nepokračovali v spolupráci 

s pánom Kaliským. Pretože... oni sa prihlásili do konania, majú k tomu pripomienky 

a jednoducho nesúhlasia s tým, ako sa to tam realizuje. Čiže - a je to už opakovane, 

vlastne, sa k tomu vraciame. Navyše nie som si istá, že ak by sa začalo hneď po 

zrušení zmluvy robiť obstarávanie na nového dodávateľa, že či tam tá ochrana 

vlastne platí ďalej. Takisto, ak by sme začali proces obstarávania, tak vlastne je tam 

tá ochrana, že sa tam nemôže vlastne dávať žiadne rozhodnutie. A na meste, 

samozrejme, sa môžeme o tom baviť, že vlastne budeme presviedčať poslancov, aby 

nedali súhlasné stanovisko.           

 

p. Pekár, starosta MČ: Len to pán primátor dáva. Faktická asi na moje vystúpenie pán 

poslanec Matúšek a pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Matúšek: Áno, na vás, pán starosta. Len veľmi stručne. Pretože záväzné, či už súhlasné 

alebo nesúhlasné, nie je relevantný dokument a v právnom procese neobstojí. To je 

všetko.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Onedlho, v apríli, máme ďalšie zastupiteľstvo, čiže ja by 

som možno navrhoval, teda poprosil pána starostu, či by nám mohol teda stavebný 

úrad urobiť k tomu nejaký výklad? Či je to tak, ako som povedal ja, alebo ako 

hovoria kolegyne? Pretože my tu teraz niečo zrušíme s tým, že chceme pomôcť 

občanom, že občania sa na nás obracajú s tým a zrazu bum pristane to na stavebnom 

úrade nejaké „územko“, ktoré sa podpíše a nepomohli sme nikomu. Čiže aby sme tu 

nerobili teraz nejakú že –vojnu-, že každý proti každému, ale aby sme vyskúšalli 

naozaj relevantne sa k tomu postaviť a preto by bolo asi dobré, keby stavebný úrad 

sa k tomu vyjadril. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Guldan.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť, aby sme nechceli od občanov, aby 

sme im vsugerovali niečo, čomu možno nerozumia tak ako, ...ale  ani my všetci tomu 

nerozumieme tak, ako by sme možno, ako poslanci, mali rozumieť. Pripomínam 

vám, že je to asi štyri – päť rokov dozadu, keď sme už Štrkovec rušili. Neviem, kto 

všetko si to z vás pamätá, ale už sme raz zastavili proces obstarávania 

územnoplánovacej dokumentácie zóny Štrkovca. Vtedy tam sedel namiesto Martina 
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iný pán zástupca, ktorý teraz je veľký ... bojuje za stavebné uzávery. Nepreceňujme 

to, čo bolo spracované v tom procese územnoplánovacie ... obstarania 

územnoplánovacej dokumentácie. Ja si vážim, čo nám tu povedala naša nová osoba 

s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. Teším 

sa, že máme takúto osobu na úrade, novú mladú.  

 

p. Pekár, starosta MČ: ...poprosím do mikrofónu... 

 

p. Guldan: ... ale my sme v tom procese tohto konkrétneho územného plánu zóny sa dostali 

možno ani nie do tretiny obstarania. Lebo my nemáme ani zatiaľ schválené ani len 

koncept riešenia. Ak to hovorím správne. (Saška, áno?) Ja som, samozrejme, pán 

predkladateľ pán poslanec Matúšek, vie veľmi dobre, že ja som bol posledný , ktorý 

sa dal nahovoriť na to, aby sme rušili tú spoluprácu s pánom architektom Kaliským. 

Ale majú pravdu aj oni, a aj to, čo hovoril predseda komisie - od pána architekta 

Kaliského veľmi ťažko niečo získame. Ja som myslel, že teda už keď budem ho ja 

o to žiadať a prosiť, aby teda tie veci dal, tak som možno aj prehral fľašu vína, že 

som myslel, že keď ho budem ja žiadať, že sa pohne. Ale on sa nepohol a nepredložil 

to, čo sľúbil, že predloží. Takže - ja som posledný ten, ktorý by žiadal... Lebo 

pamätám si to, čo hovorí aj pani poslankyňa Tomášková, raz sme už schvaľovali, 

zastavovali, celý tento proces. Ja neviem, či nedokážeme na toho pána architekta 

vytvoriť taký tlak, aby sa s tým procesom, alebo s tou tvorbou toho územného plánu 

zóny pohol. Ak tu je taký človek, ja som to nedokázal; hoci poznám veľa 

architektov, ale neviem, neviem to dokázať.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Matúšek.                                   

 

p. Matúšek: Na Patoprstého .. V roku 2006...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou, pán poslanec, môžeš na pána poslanca Guldana.  

 

p. Matúšek: Ja som nestihol stlačiť, pretože to, čo povedal, ja budem stručný. V roku 2006 

bolo právoplatné uznesenie územné aj stavebné vydané a bolo zrušené súdom....  

 

p. Pekár, starosta MČ: To nie je o stručnosti, ale o rokovacom poriadku. 

 

p. Matúšek: Ďakujem. 

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať - ako sme sa dnes dozvedeli - s 

účinnosťou od dnes visia na webe tri zmluvy alebo dohody o ukončení spolupráce so 

spoločnosťou A1 Respect, ktorá sa týka troch územných plánov zón; myslím, že to je 

Domkárska, Nivy a Mraziarenská. Tieto tri územné plány zón. Chcem sa teda 

opýtať, pán starosta, respektíve odbornej zložky, že čo ďalej s týmito územnými 

plánmi? Že či ich ideme teda súťažiť, nanovo a v akých termínoch, alebo aby sa to 

pohlo, alebo aby to nezostalo zase že bez ničoho nejaký dlhší čas. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani vedúca, môžete sa pripraviť? Pán poslanec Turlík. 
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p. Turlík: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel upriamiť pozornosť, tým, že hovoríme 

o Štrkovci, o našej jedinej takej vybudovanej rekreačnej zóne. Ja sa stotožňujem 

s pani Tomáškovou a s jej obavami. Aj ako sledujem diskusiu. Určite som za to, aby 

sme vypovedali tie tri... tie zmluvy, ktoré... v ktorých nekonal tento dodávateľ. Ale 

tie, ktoré sú rozbehnuté, počkajme. Ja by som chcel poprosiť kolegov z odbornej 

komisie výstavby -počkajme mesiac dva, medzitým začnime obstarávať, hľadať 

dodávateľa, ktorý nám eventuálne môže pripraviť tieto nové... toto územie začať 

ďalej regulovať. Ale určite nevypovedávajme teraz rýchlo „en bloc“ všetky zmluvy. 

Ja keď toto uznesenie keby sme len v krátkosti upravili a nedali tam tie všetky, tak to 

jednoznačne podporím. Ale takto mám skutočne veľkú obavu, že toto územie 

vydáme napospas developerom. Lebo tri štyri mesiace je veľmi dlhá doba na to, aby 

sa tam veľmi rázne mohlo niečo zmeniť. A vieme, že tie uznesenia a častokrát aj na 

meste aj u nás, môžu mať deklaratívnu povahu; a môže sa tam stať, čo si ani nevieme 

predstaviť. Takže... ja by som chcel poprosiť, je tu takýto... váhame, viacerí poslanci, 

ako s týmto uznesením naložiť. A chcel by som poprosiť o to oddialenie práve tohto 

Štrkovca a týchto otvorených území, ktoré ešte...  či to už urobíme dnes na tomto 

zastupiteľstve alebo o dva o tri mesiace, už nás...Už sa môžme, podľa mňa, urobiť 

o mnoho väčšiu chybu, keď by sme dva tri mesiace počkali a s plným vedomím 

a s plnou zodpovednosťou, nehovorím, že teraz k tomu nepristupujeme, ale 

prehodnotili si tento názor a skutočne vedeli relevantne rozhodnúť o tomto. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani vedúca Szökeová, poprosím o odpoveď pánovi 

poslancovi Vojtašovičovi a potom faktické na pána Turlíka pán poslanec Guldan 

a pán poslanec Ferák. Nech sa páči. 

 

p. Szökeová, MÚ MČ: Pýtali ste sa na tie tri, ktoré sa vlastne ukončili dohodou. Tým, že sa 

zrušili zmluvy, nezrušilo sa obstarávanie. Obstarávanie týchto troch územných 

plánov bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva v roku 2010. Čiže rušili 

sa iba zmluvné vzťahy. Neprijímali ste uznesenie na ukončenie obstarávania. Hej? 

To sú dve rozdielne veci. Čo sa týchto troch územných plánov zón týka, momentálne 

máme otvorených, pokiaľ dnes schválite ešte aj územné plány zón pre Prievoz, 

budeme mať otvorených 12 alebo 13 územných plánov zón v rámci mestskej časti; 

čo je naozaj veľké množstvo. K týmto trom je potrebné sa vrátiť a premyslieť si. 

Lebo my sme toho názoru, že napríklad územný plán zóny Mraziarenská vôbec nemá 

zmysel obstarávať. Jedná sa o ucelené stabilizované územie – zastavané- 

vnútroblokov. Jednoducho tam nie je čo regulovať. Potom treba sa pozrieť s takéhoto 

istého pohľadu na územný plán zóny Nivy. Hej? Čo sa tam ešte dá regulovať, lebo 

takisto sa jedná o stabilizované ustálené územie. Ten, ktorý je z nášho pohľadu 

z týchto troch možno najaktuálnejší a najpotrebnejší je práve Domkárska - nové 

záhrady. 

 

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

 

p. Guldan: Ak som dobre rozumel, pani OSO -našu, Sašku, tak tým, že beží proces 

obstarávania, v takom prípade nie je potom prípustné, aby akýkoľvek investor 

predkladal také investičné zámery v tomto území, keďže ten proces beží? To 

reagujem na to, čo hovoril pán poslanec... Martin.  A neviem, či je to pravda, či by 

mu dala Saška za pravdu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Koniec? Pán poslanec Ferák, nech sa páči. 
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p. Ferák: Ja na pána Turlíka, na pána poslanca, ktorý hovorí, že teraz by sme mali počkať. 

V podstate toto sme robili už dávnejšie, ja nonstop štyri roky. Fakt štyri roky, alebo 

takmer štyri roky čo som tu poslancom len počúvam – že nekoná, nekoná, nekoná, 

nekoná. Ja sa prihováram za vás, ak vy máte nejaké páky, ktorými vieme prinútiť 

spracovateľa, aby nám všetko, čo nám mal dať pred troma rokmi, aby nám to dal do 

17. apríla. Pretože 17. apríla máme, myslím, ďalšie zhromaždenie a tam môžeme sa 

potom relevantne vyjadriť. Ale ja nie som predkladateľ tohto návrhu . A iba som 

navrhol, ako by som opravil to znenie. Všetko je to na pána Matúška.  

 

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

 

p. Matúšek: To isté som chcel povedať, čo aj pán Ferák, ale v podstate to poviem, reagujem 

na pána Turlíka. Máme rok 2018, zahájili sme reguláciu v roku 2010. V septembri 

2017 tu bola presne táto istá diskusia; -dajme mu ešte nejaký reálny čas. Povedal to 

náš kontrolór v tej správe, ktorú spracovával od apríla 2017 do augusta 2017 

a dneska sa znova bavíme... Ja vás upozorňujem, že ja som predkladal materiál na 

záujme verejnom - nie Matúšek - nie poslanec. A toto si láskavo uvedomte. 

Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ja by som zareagoval na kolegu Guldana. Ja si myslím, že relevantnú odpoveď by 

si dostal od vedúcej stavebného úradu. Ja sa čudujem, že tu nesedí. A naozaj od nej 

by sme mali dostať tú odpoveď.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Upozorňujem - faktickou na faktickú nie je možné. Pani 

poslankyňa Šimončičová.  

 

p. Šimončičová: Ale nesvieti mi to... tak neviem, či môžem... dobre, výborne. Ďakujem 

pekne. Ja len pripomínam kolegom, že tu sme mali tuto pána architekta Kaliského, 

ktorý tu tomuto osadenstvu, prítomným, miestneho zastupiteľstva, sľúbil, že do 

konca októbra...? alebo novembra (?) dodá všetky tie materiály čo sa týka 

Štrkoveckého jazera. Je marec a stále nedodal. Stále nám, aj v komisii, každý mesiac 

toto konštatujeme, zase nedodal, zase nedodal. Ja len chcem upozorniť na to, že tým, 

že sa zmení len spracovateľ v tomto územnom pláne zóny, obstarávanie územného 

plánu zóny Štrkovecké jazero sa nepreruší. Tu je najdôležitejšie, aby ste, pán 

starosta, nemuseli vydávať vlastníkom niektorých pozemkov v tomto území 

Štrkoveckého jazera územné a stavebné povolenie. Dbajte o to, aby náš stavebný 

úrad začal znovu konanie o stavebnej uzávere. 2x mu to vrátil okresný úrad. A ja by 

som strašne chcela mať, tak ako nás na to minule upozornil pán poslanec Buocik, 

mestský poslanec, že kde má, kto má pravdu? Okresný úrad, ktorý vytýka 

stavebnému úradu, lebo aj on sa môže mýliť, ale a stavebný, lebo stavebný úrad vydá 

perfektné rozhodnutie o stavebnej uzávere, alebo stavebný úrad náš opakovane 

urobil tie isté chyby, čo mu okresný úrad vyčíta. Toto by som si prosila, keby ste 

mohli dostať na našu komisiu, aby sme sa nemuseli takto pýtať verejne. Mohli by 

sme si to pozrieť a porovnať, lebo niektorí tomu rozumieme čo je tam napísané, len 

nemáme tie doklady. Ide o to, aby konečne stavebný úrad vydal také rozhodnutie 

o stavebnej uzávere, kde nenájde okresný úrad žiadnu chybu, aby to mohol 

zámienku, že - znovu to vrátiť. Toto je to dôležité. A medzitým, samozrejme, môže 

bežať proces pokračovanie vo vyhodnotení konceptov, s tým, že sa ten spracovateľ 
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nanovo obstará. Lebo on teraz nie je ten najdôležitejší. Doteraz sme vydržali roky 

bez neho, vydržíme ešte pár mesiacov, kým - verím, že vysúťažíme človeka, ktorý to 

spracuje dobre a bude ...dodrží termíny, ktoré nám dá, alebo bude mať dohodnuté 

termíny. Toto je najlepšia cesta. Čiže ešte raz - stavebnú uzáveru -  znovu a poriadne 

tak, aby ju nemohol napadnúť okresný úrad. Je to vecou stavebného úradu. A zrušiť 

Kaliskému spracovanie tohto územného plánu zóny; obstarať nového spracovateľa 

a bežíme ďalej. Je to rýchlejšia cesta ako veriť sľubom, ktoré nesplní pán Kaliský.                          

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja by som zareagoval v tomto prvom príspevku na tú vašu vetu, pán 

starosta Pekár, že tu cítite nejakú konšpiráciu, nejaký... vplyv developerov pri tomto 

... vypovedaní týchto zmlúv. To, čo povedal kolega Patoprstý, že tam, kde sa 

obstaráva územný plán zóny, sa nevydávajú územné rozhodnutia, a vy ste sa toho 

chytil; potom mi naozaj odpovedať - nie mne, ale všetkým ľuďom, prečo ste teda 

vydal to územné rozhodnutie na stavbu Rossum? Keby teda ste sa tohto držal. 

Strašíte nás tým, že vydáte rozhodnutia, a budete musieť vydať rozhodnutia v okolí 

Štrkovca. Tak - ja si myslím, že relevantnú odpoveď by nám mala dať vedúca 

stavebného úradu. Ja požadujem, aby sem prišla, aby nám tu odpovedala, nielen na 

túto otázku, ale aj na otázku tej stavebnej uzávery, čo sa pýtala kolegyňa 

Šimončičová, či naozaj urobili tie isté chyby v tej ... v tom konaní o stavebnej 

uzávere, že to Okresný úrad musel... musel zrušiť? Kde je pravda potom? Ja žiadam, 

aby sem prišla vedúca stavebného úradu. Tu má byť, aby nám odpovedala relevantné 

otázky. Ďakujem.  

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Ja by som chcel navrhnúť, aby sa hlasovalo o každej časti 

tohto uznesenia zvlášť. Pretože bod A)  tohto uznesenia spôsobuje, ako som počul 

diskusiu, také väčšie kontroverzie. A o bode B) sa skoro ani nebavíme. Čiže môžu 

poslanci možnože hlasovať inak. Čiže chcel by som teda rozdeliť to hlasovanie pre 

bod A) a pre bod B).  A tak isto by som chcel navrhnúť ukončenie diskusiu, lebo sa 

tu už točíme dokola v podstate. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Šimončičová faktickou, 

pani poslankyňa Tomášková, ako posledná prihlásená. A ja potom možno v bude 

Rôzne, alebo keď sa ma budú pýtať, ako vlastne prebehlo konanie Rossum. Nech sa 

páči, faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne . Ešte sa pán Matúšek, predkladateľ nevyjadril k 

návrhu pána Feráka, že či by to nezlúčil. Tak, že by to bolo... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale faktickou... poprosím na pána Drozda... 

 

p. Šimončičová: Na pána Vojtašoviča. Lebo ten navrhoval samostatné hlasovanie. Ale 

pokiaľ pán Matúšek povie, že akceptuje návrh pána Feráka, aby to bolo nie že 

súhlasí a žiada, ale že všetko žiada - a), b), c), d), e)  - tak potom pán Vojtašovič. 
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p. Pekár, starosta MČ: Môžem vás prerušiť, pani poslankyňa? Keď tu padol taký návrh, 

tak si ho neosvojil predkladateľ. Čiže teraz toto je zbytočná diskusia. Pani 

poslankyňa Tomášková, nech sa páči.   

 

p. Tomášková: Tá debata bola naozaj... týkala sa len Štrkovca, ja som naozaj nechcela 

s tým zaberať čas. Ja súhlasím so všetkým, čo tu bolo povedané. A verte mi, je mi 

strašne ťažko, pretože ja som tiež sklamaná, veľmi, z prístupu pána architekta 

Kaliského; o to viacej, že mne na tom území naozaj záleží veľmi, velice už len to, že 

som naozaj obyvateľ Štrkovca dlhoročný. Ja som tam druhé volebné obdobie 

poslankyňa; a ťažko sa mi to počúva - tie výhrady sú naozaj, kolegovia, objektívne, 

musím ich uznať. Ale aj keď budeme hlasovať samostatne, na základe návrhu pána 

kolegu Vojtašoviča ja naozaj súhlasím s vypovedaním všetkých zmlúv, ale aj to čo 

povedal pán Turlík, sa s ním stotožňujem. Ja som stále taký ... nejak veriaci, neviem, 

či to je naivita alebo čo, hľadám vždycky niečo, že proste ten návrh posunúť to do 

apríla alebo do mája na naše zastupiteľstvo. Naozaj mi vyhovuje. Takže dovoľte mi 

predniesť, aj keď budeme hlasovať samostatne o tých návrhoch uznesenia. Ten prvý 

bod, ktorý sa týka práve tých ... vypovedania tých zmlúv, by som navrhovala mojim 

návrhom uznesenia zmeniť. A to tak, že: Miestne zastupiteľstvo žiada pána starostu, 

aby...  sa odstúpilo od všetkých zmlúv uzavretých so spoločnosťou A1 Respect na 

zhotovenie diela územných plánov zón, mimo územných plánov zón Štrkovecké 

jazero, Územný plán zóny Bajkalská – Drieňová a Územný plán zóny Bajkalská, do 

termínu májového zastupiteľstva. ..  Ako?... Počkajte, tuná mi radí kolega, miesto 

slova  - mimo- dám –okrem. Hej? Takže prosím vás, nemáme v apríli? Dám 

aprílové? Tak dáme aprílové. Ako poviete, ja sa prispôsobím. Dávam takýto návrh 

uznesenia, naozaj, moja ambícia je... Tá robota tam bola urobená, hrozne!, ja som 

chodila na tie stretnutia. To čo hovorila pani kolegyňa Štasselová, ja stovky –naozaj- 

stretnutí, obyvatelia, sama som pripomienkovala. Za tým je strašne veľa roboty 

a naozaj tam treba urobiť, a súhlasím s tým. A... prosím pána starostu, aby vytvoril aj 

ešte maximálny tlak na pána architekta Kaliská, veď je to aj jeho zlá vizitka. Naozaj, 

toto je jeho obrovské zlá vizitka. Ja si myslím, že si to uvedomí, že predsa nepôjde 

architekt, ktorý si chce budovať dobré renomé v Bratislave a pýši sa dobrými 

projektami, aby za ním zostalo naozaj takéto nevydarené dielo. Tak ja som naozaj, 

pokúsim sa aspoň o niečo také. Tak vás prosím o podporu, keď nepodporíte, je to 

samozrejme vaše legitímne rozhodnutie. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Keďže diskusia bola ukončená, poprosím predsedníčku návrhovej 

komisie aby dala hlasovať tak, ako prebiehali pozmeňujúce návrhy. 

 

p. Tomášková: V podstate bol len jeden, ak som dobre pochopila. Lebo pán Matúšek sa ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Jednotlivo hlasovať o každých bodoch.. A ty si dala pozmeňujúci... 

 

p. Tomášková: Aha. Takže to musíme dať hlasovať ... To je procedurálny  

 

p. Pekár, starosta MČ: To je procedurálny,  

 

p. Tomášková: Áno, takže vlastne ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak som myslel, že jednotlivo v každých bodoch 
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p. Tomášková: Takže vlastne bol prednesený jeden môj návrh pozmeňovací, takže ten znel 

v zmysle tak ako som vám pred chvíľkou povedala, nebudem ho opakovať. Ja som 

tam  hneď dala to slovo „žiada“, čo si myslím, že je rozumné, v tom návrhu, aby pán 

starosta vypovedal zmluvy všetky, okrem tých troch týkajúcich sa Štrkovca a nechal 

to platné  - aspoň teda do toho aprílového zastupiteľstva. Takže o tomto mojom 

návrhu vás prosím, pán starosta, dajte hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k tomuto návrhu pripomienky? Ale k tomuto, nie 

diskusia. Pán poslanec Matúšek.  

 

p. Matúšek: Ja mám problém osvojiť si takéto návrhy.  

 

p. Pekár, starosta MČ: To nie je o osvojení. Toto bol návrh. 

 

p. Matúšek: Toto bol návrh... Čiže budeme hlasovať o všetkých alternatívach. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno.  

 

p. Matúšek: Lebo nesúhlasím s tým, ani s predošlými. A súhlasím s tým návrhom, ktorý 

povedal pán poslanec Ferák.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže vieme o čom budeme hlasovať? Nech sa páči, pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie:  Za hlasovalo 9 poslancov, nikto nebol proti, 5 sa zdržali. Tento návrh bol 

schválený.  

hlasovanie č. 8 

 za: 9  proti: 0  zdržali sa: 5  nehlasovali: 5 

– návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pani predsedníčka.  

 

p. Tomášková: Teraz dávame hlasovať o tom návrhu, ktorý predniesol pôvodne pán 

Matúšek a bude znieť. Aby bolo jasné o čom hlasujeme, tak dovolím si ho prečítať. 

Dúfam teda, že to doplním aj s tým mojím, čo som tu poškrabala. Dobre. Takže 

návrh uznesenia znie, že: Miestne zastupiteľstvo prerokovaním materiálu – po  a) 

žiada starostu, aby odstúpil od všetkých zmlúv uzavretých ... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale to sme... Nie, to sme už, teraz hlasujeme jednotlivo, že tento 

bod sme už schválili... 

 

p. Tomášková: Aha, beriem späť. Som trošku zmätená, áno, beriem. Takže po a) sme 

odsúhlasili. Takže teraz vlastne dáme hlasovať po  b) - Žiada pána starostu, ďakujem 

za upozornenie, Dušana Pekára, - po  1.) - o aktívny vstup do rokovania s Okresným 

úradom Bratislava vo veci včasného zasielania stanovísk pre obstarávanie územných 

plánov zón a stavebných uzáver; Po 2.) aby bezodkladne podnikol všetky kroky pre 

urýchlené vyhlásenie stavebných uzáver v hraniciach predmetných územných plánov 

zón. A po 3.)  o zabezpečenie aktívnej súčinnosti miestneho úradu so stavebným 

úradom mestskej časti Bratislava – Ružinov týkajúcej sa územných plánov zón 

a stavebných uzáver v zmysle plnenia uznesenia č.429/XXV zo dňa 28. marca 2017.    
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Termín: ihneď po podpise uznesenia. Takže o tom b-éčku, pán starosta, prosím, dajte 

hlasovať.  

 

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

hlasovanie. Hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Za hlasovalo 18 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal. Uznesenie k bodu 

číslo 3 sme schválili.  

hlasovanie č. 9 

 za: 18  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 584/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Bod č. 4 

Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s 

obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz – východ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č. 4 - Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz – 

východ.  V krátkosti uvediem ja. Predkladáme ... návrh na súhlas s obstarávaním 

Územného plánu zóny Prievoz-východ. Je tento územný plán zóny ohraničený 

ulicami: Gagarinová - severná hranica, Osvetová a Telocvičná ulica - východná 

hranica, diaľnica D1 - južná hranica, Parková a Kaštieľská ulica - západná hranica. 

Hranice územného plánu zón sú rozšírené o územie medzi ulicami Mierová a 

Gagarinová. Účelom tohto rozšírenia hraníc riešeného územia je regulácia uceleného 

územia ... na zonálnej úrovni. K tomuto bodu... ten ďalší bod je veľmi, veľmi  

podobný. A k tomuto bodu sa prihlásil ... teda k bod číslo 5 sa prihlásil aj pán 

Stratený. Dám hlasovať, aby mohol vystúpiť. V rámci toho vystúpenia povie, že či 

chce aj k jednému, aj k druhému. Dobre? Pripravme sa na hlasovanie a potom 

otváram diskusiu. Nech sa páči hlasujeme.  

 

Hlasovanie: Nech sa páči, pán Stratený k mikrofónu. Máte 3 minúty na prezentáciu k 

tomuto bodu.   

hlasovanie č. 10 

 za: 19  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0  

– vystúpenie občana schválené 

 

p. Stratený, obyvateľ MČ: Dobrý deň. Budem hovoriť obidvom bodom. Aj k bodu číslo 4 

aj k bodu číslo 5. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne a páni poslanci. 

Dovolím si tvrdiť, že v tomto momente tu nie som len  za Občianske združenie Náš 

Prievoz, ktorého  podpora medzi obyvateľmi rastie, ale aj za všetkých obyvateľov 

Prievozu. Každý jeden obyvateľ ktorejkoľvek mestskej časti by určite ocenil, kedy 

bola výstavba, alebo akýkoľvek závažný zásah do urbanizmu, posúdený nie len z 

pohľadu územného plánu hlavného mesta, ale aj z pohľadu podrobnejšie 

spracovaného územného plánu zóny. Je to práve územný plán zóny, ktorý 

zohľadňuje lokálne špecifiká, bližšie definuje indexy a koeficienty využitia územia a 

jeho časti. Stavby s väčším dopadom na charakter zóny, by bez územného plánu 

zóny nemali byť vôbec povolené. Ak k takému niečomu dôjde, je to krátkozraké 
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nekoncepčné riešenie, degradujúce celú lokalitu s neželaným efektom na niekoľko 

desaťročí. Stav bez územného plánu zóny navyše vzbudzuje v obyvateľoch neistotu, 

keďže nevedia, aký vývoj môžu očakávať v najbližších rokoch. Nevedia, či miesto, 

kde sa rozhodli bývať, si zachová kvalitatívne parametre, pre ktoré si lokalitu 

vybrali. Ak by existoval Územný plán zóny Prievoz nemuseli by sme sa napr. obávať 

ďalšej perly Ružinova, tak isto by nám odpadli starosti ohľadom výšky bytového 

domu  Trinium a aj projektu Konopná Residence. Momentálne nám bola zo strany 

vedenia mestskej časti Ružinov vyjadrená podpora a prisľúbené kapacity, ktoré by 

pomohli problematike územného plánu zóny Prievoz. Týmto by sme chceli apelovať 

aj na vás, aby ste pri hlasovaní o začatí obstarávania územných zón vyjadrili svoj 

súhlas. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási? Pán poslanec Drozd. 

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja sa tiež vyjadrím k obidvom bodom. Lebo v podstate je taká istá 

problematika. Určite tieto územné plány zón a špeciálne pre Prievoz sú potrebné, aby 

sa zastabilizovalo rodinné bývanie, tak - povedzme vilové. Územný plán 

predpokladá malopodlažku – 102-ku. Ale vieme, že v 102-ke určití podnikatelia 

vedia kúpiť viacej pozemkov a potom tam chcú stavať, v podstate bytový dom. To je 

štvorpodlažný.  Určite to...  Poprosím kolegovia, aby ste sa nebavili. Pán Guldan. ... 

Pán Guldan! Vy ma nepočúvate.  

 

p. Pekár, starosta MČ:  Poprosím, naozaj, nech je v sále kľud..  

 

p. Drozd: Rozprávam o Prievoze, aj pani poslankyňa je zástupkyňa Prievozu a vy sa bavíte! 

... No k téme... ale bavte sa k téme, keď nerozprávam!  ...   Čiže je to dôležité, aby sa 

územným plánom zóny zaregulovala rodinná vilová zástavba tohto územia. Aby 

zostal ten charakter. Čiže, aj v 102-ke máme určité kategórie, tie á-čko, b-čko, c-čko, 

d-čko - pri d-čku sú naozaj tie 4podlažné bytové domy. Ale územným plánom zóny 

sa dá zaregulovať toto územie na to á-čko, b-čko, kde sú povolené iba samostatne 

stojace rodinné domy, poprípade vily. Máme viaceré príklady, kde tým, že sa neriešil 

územný plán zóny, tam napr.  Kolibu. Viacerí, kto sme odmalička vyrastali 

v Bratislave, si pamätáme ako sme chodili na Kolibu lyžovať, alebo do prírody. To 

bolo tiež... bolo osídlené rodinnými domami. Vidíme, kam sa to posunulo teraz, keď 

v podstate tými bytovými domami  3-  4 podlažnými - zmenili úplne charakter 

Koliby. Čiže - toto naozaj nechceme, aby sa stalo z Prievozu. Preto tieto územné 

plány zón sú veľmi dôležité, aby sa začali čo najrýchlejšie spracovávať. Aby to, čo 

zostalo z Prievozu, zostalo v stave v akom podstate je teraz. A aby, naozaj, tými 

rekonštrukciami tých jestvujúcich domov alebo poprípade aj výstavbou nových 

domov sa ten charakter zachoval tak, že tam budú iba rodinné domy a vily. A aby sa 

nestalo to, čo sa napríklad stalo v Petržalke, že Petržalský kostol, ktorý bol voľakedy 

medzi rodinnými domami, je teraz vlastne v obkolesení panelákov. To by sme 

nechceli, aby sa stalo z kaštieľa, ktorý je v Prievoze. Čiže, samozrejme, obidva tieto 

návrhy podporím. Len mi je trochu ľúto, že boli podpísané .../poprosím o 

predĺženie/.. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči... 

 

p. Drozd: ...boli podpísané zmluvy s renomovanou firmou Aurex, ktorá sa špecializuje na 

urbanizmus.... 
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p. Pekár, starosta MČ: Poprosím mikrofón pánovi poslancovi Drozdovi.  Ďalšie 3 

minúty...  

 

p. Drozd: Áno. Pán architekt ?Klaučo je renomovaný architekt; robil tiež pre mestskú časť 

aj pre iné mestské časti. Sú s ním dobré skúsenosti. Je škoda, že sme minuli tých 8 

rokov, ktoré ... sa už mohli venovať tomuto Prievozu. Takže podporujem obidva 

tieto návrhy. Len mi je ľúto, že v roku 2018 sme na začiatku. Ďakujem. 

 

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

predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu.  

 

p. Tomášková: Takže ide o návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva s obstarávaním 

Územného plánu zóny Prievoz – východ. Takže: Miestne zastupiteľstvo: a) súhlasí s 

obstarávaním územného plánu zóny Prievoz – Východ v hraniciach vymedzených 

ulicami: Gagarinová ulica – severná hranica,  Osvetová a Telocvičná ulica – 

východná hranica, diaľnica D1 – južná hranica, Parková a Kaštieľská ulica – 

západná hranica; Po b) žiada Ing. Dušana Pekára, starostu, požiadať hlavné mesto 

SR Bratislavy o súhlas s obstarávaním podľa článku 42, Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. Termín: ihneď po podpise uznesenia. Nech sa páči, 

pán starosta, dajte hlasovať. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie:  Za... pani poslankyňa už bolo po termíne; zvukový signál znamená začiatok a 

koniec hlasovania. Čiže, za hlasovalo 19 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal, 1 nehlasoval.  

hlasovanie č. 11 

 za: 19  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1  

– uzn. č. 585/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Uznesenie k bodu číslo 4 sme schválili. Ďakujem veľmi pekne.  

 

 

Bod č. 5: 

Návrh na súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s 

obstarávaním Územného plánu zóny Prievoz – západ  

 

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

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu 

zóny Prievoz – západ. Tak isto ako v predchádzajúcom materiáli predkladám návrh 

na súhlas s obstarávaním plánu zóny Prievoz - západ ohraničený ulicami Gagarinova 

- severná hranica, Kaštieľská, Parková - východná hranica, diaľnica D1 -  južná 

hranica, Hraničná ulica -  západná hranica, Mierová a Gagarinova. Teda je to 

rozšírené územie medzi ulicami Mierová a Gagarinova. Účelom tohto rozšírenia 

hraníc je regulácia uceleného územia na zonálnej úrovni. Poprosím tak isto o 

podporu tohto materiálu. K tomuto bodu sa tak isto prihlásil pán Stratený. ... Dobre 

som pochopil? Takže...  idete vystúpiť. Aha. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto 
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sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, 

aby predniesla návrh uznesenia. 

 

p. Tomášková: Ďakujem. Tak aby som to nezdržovala, lebo máme stanovený koniec. Tak - 

tak ako bol predložený návrh uznesenia na schválenie obstarávania Územného plánu 

zóny Prievoz – západ, pán starosta, prosím, dajte  v obidvoch bodoch a) aj b), tak, 

ako to bolo prednesené, hlasovať. Ďakujem. 

 

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

sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

hlasovanie č. 12 

 za: 20  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 586/XXXV/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Uznesenie k bodu číslo 5 sme schválili. Veľmi pekne ďakujem. 

 

 

Bod č. 6 

Nekoordinová a mohutná výstavba základňových staníc mobilných operátorov v 

Ružinove 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu č.6 - Nekoordinová a mohutná výstavba 

základňových staníc mobilných operátorov v Ružinove. Poprosím pána 

predkladateľa, pána poslanca Matušeka, aby uviedol materiál.  

 

p. Matúšek: (...Už mi to svieti... A ničoho som sa nedotýkal)...  Na základe podnetu pána 

Stanislava Vácvala, aktivistu zo Štrkovca, som predložil materiál na komisiu 

územného plánovania životného prostredia - a vtedy ešte aj dopravy - dňa 26. 

februára 2018. A dostal som odporúčanie, aby som tento materiál predniesol do 

zastupiteľstva. My žijeme dneska aj so svojimi smartfónmi, so svojimi I-phonmi a 

pritom si neuvedomujeme, čo okolo nás je; tak jak to povedala predsedkyňa 

návrhovej komisie – elektrosmog - čiže bezdrôtové frekvencie ohrozujú životné 

prostredie, ohrozujú zdravotný stav. Prosím vás pekne, nemáme zmapované 

v Ružinove - ako huby po daždi rastú tieto veľké mobilné stanice, ktoré ohrozujú nie 

samotný bytový dom, ktorý rozhoduje o tom, či si to tam namontovať dá alebo nie, 

ale ohrozuje predovšetkým okruh  pôsobenia. Najsilnejšie v rozsahu 300 až 800 m. 

Máme tuná hodnotenie technika, ktorý zavádza občanov a nepovie pravdu; máme 

tuná hodnotenie lekára, ktoré je diametrálne odlišné; a máme tu 30 rokov vedeckých 

prác. Posledná aktuálna je švédska. V materiáloch som vás na to naviedol, kde si 

môžete kliknúť. Prosím vás pekne, žiadam o podporu, pretože toto ohrozenie, ktoré 

tu je, v určitých zónach je dosť silné a mali by sme sa s tým zaoberať. Pretože žiadna 

vyhláška, žiadny zákon nehovorí o tom, či to môže byť alebo nemôže byť. Ale 

životné prostredie a život, zdravý, máme iba jeden. Tak zvažujte a môžete 

diskutovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k 

tomuto bodu. Pani poslankyňa Tomášková. 
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p. Tomášková:  Ja chcem len zdôvodniť iba, prečo som nehlasovala za zaradenie. Ja všetky 

tie argumenty akceptujem. Ale ja nebudem hlasovať za tento návrh, nie pretože by 

som nepovažovala, že niečo také je, ale kolegovia, ja neviem to je podľa mňa nad 

rámec našich kompetencií. Jednoznačne. Toto ja neviem, či  ako ja by som 

požiadala, je to možno dobrý materiál; ale v takejto podobe, ja za to nemôžem, ja 

som presvedčená o tom, že presahujeme nami zvolené kompetencie. Môžeme robiť 

osvetu, môžeme robiť čokoľvek. Ja by som, ale toto nejak inak preformovala. Ja sa s 

týmto nejako neviem stotožniť a obávam sa toho, že ak by som za toto zdvihla ruku, 

tak mi to aj tak prokurátor napadne, lebo naozaj, toto keď už tak je funkcia Úradu 

verejného zdravotníctva alebo iných orgánov. Ale ja si neviem predstaviť ako naši 

pracovníci miestneho úradu budú chodiť po súkromných bytových domov alebo 

správcovských spoločnostiach, a teraz - či tie informácie sú povinné nám odovzdať 

alebo nie? Ale, naozaj pán kolega má pravdu, ak chýba legislatíva, ktorá naozaj 

možno chýba, tak áno je to materiál určite  hodný debaty, ale neviem či Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov je to, ktoré má prijať takéto uznesenie. Myslím 

si, že ten rámec je niekde v legislatívnom procese na príslušných ministerstvách. Ale 

ja za to nezahlasujem nie z dôvodu, že nesúhlasím, že ten elektronický smog je 

škodlivý, ale mám pocit, že to presahuje ... alebo som presvedčená ja, že to presahuje 

naše právomoci obecného zastupiteľstva. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou na pani poslankyňu Tomáškovú reaguje prvý 

pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne.  Budem rýchly, aby sme stihli ešte to čo treba doriešiť, ešte ten 

Prievoz. Pani poslankyňa Tomášková, ja by som bol... zdieľal by som tento istý 

názor, ktorý máš, len tento smog je rovnaký, zlý fenomén životného prostredia ako je 

hluk. Pamätáte si? My sme mali jedno VZN, ktoré nám zrušili. Toto je  trošku v inej 

situácii, pretože nemôžem mobilný operátor umiestniť na výškovú budovu alebo 

kdekoľvek inde, bez súhlasu vlastníkov bytového domu – takéto zariadenie. A je na 

obyvateľoch a vlastníkoch domu, aby sa rozhodli, či takéto zariadenie - tak 

mobilného operátora - tieto žiariče, si na svoj dom umiestnia alebo nie. Na druhej 

strane, si myslím, že mali by sme mať toľko odvahy a statočnosti,... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas. 

 

p. Guldan: Môžem to dokončiť? To je vážna vec, aby sa... 

 

p. Pekár, starosta MČ: 5 sekúnd 

 

p. Guldan: Dobre 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Drozd, nech sa páči. 

 

p.  Drozd:  ...vzal na kolegu Guldana. Ja to tiež beriem ako deklaratívne uznesenie. Aj keď 

to nemá nejaký dopad, ale možno naozaj bude to mať dopad na tých vlastníkov 

bytov, že si z tohto nášho uznesenia zoberú niečo. A deklaratívne konštatujeme niečo 

uznesením. Čiže ja toto uznesenie podporím. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ:  Pán poslanec Matúšek.  
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p. Matúšek: Ja vzhľadom na to, čo povedala pani Tomášková, fakticky, neviem či 

žartovala, ale toto nie je nezákonné. Pretože takisto ona, ako aj všetci ostatní žijeme 

v životnom prostredí, ktoré by malo byť bezpečné, čisté. Ale toto zasahuje 

predovšetkým na deti a toto zasahuje predovšetkým na matky, gravidné, kde sa  

vyvíja dieťa. A keďže ste si neklikli na dokumentárny film  a neklikli ste si na aké 

škody to spôsobuje, tak potom sa nečudujte, že napr. riaditeľ Kalna a ďalší, nielen 

Drieňová, už sa stretli s takýmito vecami; vie veľmi dobre aj pán starosta, ktorý 

sľúbil tomuto .. .dá sa povedať aktivistovi, že sa s ním bude zaoberať a mali ste tam 

aj rozhodnutie stavebného úradu –nášho- k tejto žiadosti operátora. Tak ja žiadam 

iba, aby sme cez komisiu tieto veci za prítomnosti starostu regulovali. Ďakujem. 

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa stotožňujem tiež s mojimi predrečníkmi. 

Je to vážny problém a fenomén dnešnej doby, ako je iný smog, tak aj presne ten 

elektrosmog; a nielen, že deklaratívne, ale by som povedal aj edukatívne. Pretože 

niekto tu povedal, že obyvatelia by sa mali rozhodnúť sami. Ale možno aj na základe 

tohto uznesenia si naštudujú niečo navyše a budú sa rozhodovať inak. Pretože, 

veľakrát, tí ľudia žiaľbohu nevedia o tom, že ten elektrosmog ma negatívne dopady. 

A mobilný operátor ich uchlácholí tým, že im ponúkne buď finančnú kompenzáciou, 

alebo nejakú inú výhodu. A tí ľudia potom skočia - a odsúhlasí si to, aby to mali na 

svojom dome. Ale možno aj vďaka tomuto uzneseniu sa začnú o túto problematiku 

viac zaoberať a budú sa vedieť slobodnejšie rozhodnúť. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte pred pánom poslancom Slobodom - krátka vsuvka. Prosím 

vás, tak nech to nie je uznesenie, ako hovorila pani poslankyňa Tomášková. Lebo 

naozaj, nie je v súlade so zákonom. Je to také-  akože- niektorí sa z toho smejú, ale 

naozaj, komisia nemôže rozhodovať. Tu je riadne konanie, to, čo ste povedali, naozaj 

aj je riadne konanie, kde sú doložené podklady. A pán poslanec Matúšek to 

spochybnil. Aj z Úradu verejného zdravotníctva. Aj... na ešte pred inštaláciou 

antény, ale aj meranie po inštalácii antény. A mestská časť nemá nejakú páku, aby 

sme... aby sme zabránili inštalácii. Ja som sa s pánom Václavom debatoval v tomto; 

to by malo ísť cez poslancov Národnej rady. Na Západe existujú vyspelejšie 

technológie, ktoré nevyžadujú také silné vyžarovanie. Prijmime to ako deklaráciu, 

ale nedávajme to ako uznesenie. Toto je moja prosba. Pán poslanec Sloboda, nech sa 

páči.  

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Tvoju poznámku evidujem. Takže dúfam, že sa k nej 

dostanem, lebo teda zatiaľ som to nikoho z kolegov poslancov nepočul. A druhá vec 

je, že ja dúfam, že to bude rovnako edukatívne aj pre zamestnancov stavebného 

úradu a budú vedieť, kto všetko je ovplyvnený samotnou stavbou. Tzn. že nielen tí, 

ktorí to majú takého zariadenie umiestnené na dome, ale myslím si, že podľa tých 

priložených materiálov je jasné, že tých ovplyvnených je oveľa viac. Takže by mali 

byť účastníci konania. Ja navrhujem predkladateľovi, aby sa doplnilo uznesenie o  

bod b) - žiada komisiu územného plánovania, životného prostredia o prípravu 

Návrhu stratégie mestskej časti pre problematiku škodlivosti a znečisťovania 

životného prostredia vysielačmi bezdrôtových frekvencií základní mobilných 

operátorov. Aby sa tým naozaj komisia zaoberala v rozumnom strategickom 

materiáli mestskej časti. Aby to nebolo len také povedačky - jeden povedal - druhý 

nepovedal. A či to je alebo nie je záväzné. 
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p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslane Patoprstý, na mňa.  

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Ja zareagujem na to, čo povedal pán starosta. Pokiaľ teda som to 

pochopil, že je také, aby to uznesenie nemusí byť podpísané, tak sa tiež prihováram 

na to, aby sme to dali buď ako deklaratívne vyhlásenie, alebo iba nejaké vyhlásenie 

zastupiteľstva, s tým, že ďalej sa bude gesčná komisia s tým vymenovať a potom 

možno prejdú na nejaké iné uznesenie. Ale pokiaľ to my dneska odhlasujeme a 

starosta to nepodpíše, tak je to zbytočné, že o tom budeme hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Guldan. 

 

p. Guldan: ...S faktickou reagovať na to čo hovoril pán poslanec Sloboda. Orgán štátu - a to 

aj stavebný úrad-  môže pôsobiť edukatívne. Ale musí svoj výrok v rozhodnutí napr. 

o povolení stavby oprieť o zákon. Takže... 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Sloboda... na koho?  

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja uzatváram faktické po mojom vystúpení. Tak ako ukáže 

rokovací poriadok. Ďakujem. Patrik, ja som hovoril o edukácii zamestnancov, nie 

zamestnacami. To znamená, že oni nech sami  vedia, čo robia a koho všetkého tými 

povolenými stavbami ovplyvňujú. Čo sa týka - správne faktické poznámky pána 

poslanca Patoprstého-  ja navrhujem tým pádom, keďže som navrhol doplniť bod b), 

ja poprosím, aby si ho pán Matúšek autoremedúrou neosvojil a vysvetlím prečo. 

Navrhujem, aby sa hlasovalo extra o bode a) a extra o bode b).  V prípade, že príjme 

ten bod b), tak v  podstate splníme tu našu záležitosť, že v podstate sa s tým začneme 

zaoberať a nikto nebude môcť rozporovať to, že by sme prijali nejaké nezákonné 

uznesenie. Lebo by sme sa s tým zaoberali my, ako samospráva, ako komisia 

územného plánu, životného prostredia, aj keď ja v nej samozrejme nie som. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Len predsa by som apeloval. Už komisia územného 

plánovania, životného prostredia nemôže ... - doslova sa tu píše v tom návrhu 

uznesenia, že ...  - túto žiadosť má schváliť komisia. Komisia podľa zákona o 

obecnom zriadení je poradný orgán zastupiteľstva. Ona nemôže súhlasiť s nejakým 

konaním, alebo podmieniť konanie na základe súhlasu komisie. Toto je  predsa 

prenesený výkon štátnej správy. S faktickou pán poslanec Sloboda.  

 

p. Sloboda: Ďakujem. Keďže pán starosta vystúpil v rámci rozpravy, mal by odovzdať 

vedenie rokovania niekomu inému. Čo sa týka toho, čo si teraz povedal, preto som 

navrhol rozdeliť hlasovanie na bod a) a bod b). Ty si namietal... to uznesenie v časti 

bodu a),  ktorý je presne ten dôvodom na to rozdelenie. To znamená, že ak schválime 

minimálne ten bod b), tak sa s tým ďalej zaoberať budeme. A nebude to v rozpore s 

nejakými zákonmi. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Nakoľko si teraz chcem sám sebe odovzdať 

slovo v  diskusii a nemám tu pána zástupcu Gajdoša, tak aspoň formálne 

odovzdávam na chvíľku vedenie schôdze kolegovi Guldanovi, ktorý je na to určený 

aj uznesením. Tak, ale teraz k veci. Asi nepochybujeme nikto o elektromagnetickom 

smogu. Starí Rimania mali olovené vodovody a ako dopadli. My máme smartfóny, 
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vysielače, ktovie ako dopadneme? Asi možno podobne. Ale chcem upozorniť 

Ružinov - je súčasť Bratislavy. Bratislava je husto zastavané územie, ani rodilý 

Ružinovčan si niekedy nevšimne, že prešiel na územie inej mestskej časti. A 

obdobne myslím, že ako naše, úvodzovkách „naše“ žiariče žiaria do Starého mesta, 

tak na nás zase ide žiarenie z Nového mesta atď., atď. Pointa tohto môjho vystúpenia 

je to, že na rokovania s Ministerstvom životného prostredia - podľa mňa...  nebude 

ministerstvo nebude pokladať starostu jednej mestskej časti, obávam sa za 

rovnocenného partnera na rokovanie. To bude pokladať - za takého bude pokladať 

primátora, primátora najväčšieho mesta Slovenska prešpikovaného týmito žiaričmi. 

Preto neviem, ako zahlasovať za... tieto body. Ale jednoznačne sa stotožňujem s tou 

potrebou edukácie, ako to tu už niekoľkokrát zaznelo.  No, dobre, aby sme to 

urýchlili, Patrik beriem si od teba späť vedenie schôdze. Ďalším v diskusii pani 

poslankyňa Štasselová. Nech sa vám páči. 

 

p. Štasselová: Ja iba krátko. Mňa napadlo, že my vlastne v sociálnej komisii na... v hlavnom 

meste prijímame každé 2 roky Správu o zdravotnom stave obyvateľstva a možných 

ohrozeniach. A ja mám návrh, či by ste si, pán Matúšek, neosvojili bod c) kde by ste 

poverili mestských poslancov za Ružinov,  aby iniciovali rozšírenie správy o 

zdravotnom stave obyvateľstva o monitoring vplyvu elektromagnetického smogu na 

zdravie obyvateľov mesta. Koniec. Bodka. A tým pádom  v podstate by sa mesto ...  

Čo mám robiť? 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ:  (Ja som vedenie schôdze odovzdal Patrikovi, lebo on je 

schválený hneď na prvom zastupku...) Ďakujem. Pardón riešili sme jednu 

technikáliu.  Pán poslanec Adamec, ty si to stiahol, hej? - čo si bol prihlásený? 

Dobre. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie... Faktická pani poslankyňa Šimončičová. 

No  -a už sú tu faktické. Áno, Katka prvá. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. My sme voľakedy, ja som to zrovna na našej 

komisii voľakedy sme riešili tiež sťažnosti obyvateľov na všelijaké tie stanice 

operátorov. Obrátili sme sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ten 

povedal, že keďže nemáme mŕtvych svedkov a nemáme pre to normy, - ak by niečo 

namerali, aký tam je veľký, ja ... neviem, elektromagnetické žiarenie, nevedia 

povedať, že či je smrteľné alebo nie a ako veľmi škodí zdraviu. Toto stále - podľa 

mňa dobre - bolo to pred pár rokmi, možno sa medzitým situácia zmenila a možno, 

že už nejaké normy sú. Ale toto by som ja riešila a videla riešenie v tom, že prosíme 

si informáciu, aká je norma toho žiarenia. Keď  namerám - potrebujem vedieť, 

namerám, čo je zdraviu škodlivé a čo nie je zdraviu škodlivé. Preto sa obrátiť na 

regionálny úrad, ale aj na ministerstvo. 

 

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

nech sa páči. 

 

p. Sloboda: Ďakujem. Chcel by som sa spýtať, prečo stále vedieš schôdzu? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja som odovzdal vedenie schôdze Patrikovi pred mojím samotným 

vystúpením. A potom sa môžeš ...  

 

p. Sloboda: A môžeš sa ho ujať až po tomto bode!  Podľa rokovacieho poriadku. Takže 

Patrik, by mal nastúpiť a viesť schôdzu. Aspoň si to vyskúšaš. 
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p. Pener, zástupca starostu MČ: Patrik, ty si na mňa kýval v tom zmysle, že vraciaš mi 

vedenie schôdze. Nie? Nechcel som ťa na mikrofón. Nie? ...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Guldan , ako zvolený poslanec poverený vedením 

zastupiteľstva, resp. pri zvolávaním zastupiteľstva, takže poprosím ťa, aby si tento 

bod dokončil. A potom sa ujmem v bode Rôzne zasa vedenia rokovania 

zastupiteľstva ja. Takto to máme v rokovacom poriadku. Poprosím ťa, nech sa páči... 

 

p. Guldan: Ďakujem pekne za slovo. Predpokladám, že ste všetci ukončili požiadavky na 

vystúpenie. Ukončujem diskusiu. Poprosím predsedníčku návrhovej komisie, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

 

p. Tomášková: No tak začneme tým, aké boli prednesené návrhy, pozmeňujúce. To 

znamená, že - 1. návrh na doplnenie uznesenia predniesol pán kolega Sloboda a týka 

sa - že žiada, aby sa doplnilo k tomu čo je pôvodne navrhnuté bod b) . Tam všetko 

tie odseky sú ako bod a), tak on žiada doplniť alebo navrhuje doplniť bod b) kedy - 

žiada komisiu územného plánovania, životného prostredia o prípravu návrhu 

stratégie mestskej časti Bratislava-Ružinov pre problematiku škodlivosti a 

znečisťovania životného prostredia vysielačmi bezdrôtových frekvencií základní 

mobilných operátorov. Toto predkladal pán kolega Sloboda, aby sa doplnilo k tomu, 

čo máme na stoloch, to čo vám rozdal pán Matúšek. Tam síce dal a), ale má to len po 

1., po 2., po 3., po 4.,  -Aby sa dalo po b).  

 

p. Guldan: Ďakujem pani predsedníčka. Myslím, že sme porozumeli. Hneď dám hlasovať o 

doplňujúcom návrhu pána poslanca Slobodu. Pripravte sa, prosím na hlasovanie. O 

tomto návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Sloboda. O tomto návrhu....  Má niekto 

pripomienky k návrhu, ktorý predniesol? Tak dobre, hlasujte prosím....  No poďte si 

to vyskúšať. Dobré. Je to zmätočné. Berieme to späť. Vrátime sa späť. Nechávam 

hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Slobodu, ktorým sa doplní 

uznesenie pána poslanca. A to ešte bude nasledovať. Ak sú k tomuto ešte návrhu 

nejaké pripomienky z vašej strany, prosím... Áno, nech sa páči. 

 

p. Tomášková: Kolegovia, pravidlá hovoria také, že keď niekto z nás dáva počas rokovania 

diskusie návrh, doplňujúci alebo pozmeňujúci, vtedy je priestor ho pripomienkovať. 

Keď je už uzavretá diskusia - a ja ako predseda návrhovej komisie čítam návrhy 

jednotlivých doplnení uznesení, k tomu už pripomienky sa môžu týkať len 

faktických vecí -  že chyba v dátume alebo ... ja neviem zlé číslo alebo podobne. Ale 

k tomu už diskusia nie. Mali ste diskutovať vtedy, keď pán Sloboda ten návrh 

prednášal. Preto je povinnosť v rokovacom poriadku, aby tie návrhy uznesení boli 

ústne povedané, prečítané a potom sa v písomnej podobe predložili návrhovej 

komisii. Ďakujem. 

 

p. Guldan: By som chcel aj zahlasovať. Tak to skúšame, či to pôjde. Dá sa. Takže – 

pripravte sa na hlasovanie. Hlasujeme za pozmeňujúci ... alebo budeme hlasovať o 

pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Slobodu. Hlasujte prosím.   

 

Hlasovanie: ... Takže nebol prijatý. 

hlasovanie č. 13 

 za: 5  proti: 0  zdržali sa: 13  nehlasovali: 2 
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– návrh nebol schválený 

 

p. Guldan: Pozmeňujúci návrh pána poslanca nebol prijatý. Poďme ďalej, pani 

predsedníčka. 

 

p. Tomášková: Predniesla pani kolegyňa Štasselová. Trošičku, Lucia, ospravedlňujem, ja 

by som potom, keby som náhodou ... chybu, pomáhaj mi, prosím, lebo je to len v 

rýchlosti napísané. Žiada doplniť - tým, že sme neschválili to b - ečko, takže 

zostával, to nie je c) ale ďalší bod. Nazvime to ďalší bod. Miestne zastupiteľstvo 

žiada mestských poslancov za Ružinov, nech iniciujú rozšírenie správy o 

zdravotnom stave mesta o monitoring vplyvu elektromagnetického smogu na zdravie 

obyvateľov hlavného mesta. Dobre? Takže v takomto znení. Ešte raz to mám 

prečítať? Takže ešte raz. Návrh doplnenie bodu: Miestne zastupiteľstvo mestskej 

časti Ružinov žiada mestských poslancov za Ružinov, nech iniciujú rozšírenie 

Správy o zdravotnom stave mesta... 

 

p. Guldan: ... U koho?... u koho ... pani?... U poslancov mesta?  

 

p. Tomášková: ... o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta... – neviem, ako sa ten 

dokument oficiálne volá- ale však vieme asi ... o akom dokumente hovoríme...  

o monitoring vplyvu elektromagnetického smogu na zdravie obyvateľov hlavného 

mesta. To je pravdepodobne nejaký dokument, ktorý má oficiálny názov a tá správa 

je pravidelná. Tak rozumieme sa. Takže pán predsedajúci, prosím vás, dajte hlasovať 

o takomto návrhu uznesenia. O doplnení. 

 

p. Guldan: Pani poslankyňa Šimončičová... sťahuješ? Dobre. Ďakujem pekne. Rozumeli 

ste. Prosím, pripravte sa na hlasovanie o prednesenom pozmeňujúcom... 

doplňujúcom návrhu pani poslankyne Štasselovej. Hlasujte, prosím. 

 

Hlasovanie: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý 

hlasovanie č. 14 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 6  nehlasovali: 0  

– návrh bol schválený 

 

p. Guldan: Pani poslankyňa, pani predsedníčka ďalej. 

 

p. Tomášková: Na záver vás potom poprosím ešte o slovo. Vysvetlím, ako sme vlastne 

hlasovali k jednotlivým návrhom tých bodov. Teraz vlastne sa vraciame k 

pôvodnému návrhu, ktorý bol prednesený, ktorý predniesol pán kolega Matúšek. A 

aby bolo jasné, on predkladal - on to nazval bod a) - takže zostáva to naozaj bodom 

a). A v tom bode a) sú 4 odrážky. Mám ich prečítať? Máte ich väčšinou pred sebou. 

Hej ? ... len, veľmi rýchlo: -o aktívny prístup žiada pána starostu, o aktívny vstup do 

rokovania s Ministerstvom životného prostredia vo vecí tejto problematiky; -o 

aktívny vstup do rokovania s Ministerstvom zdravotníctva v tejto problematike; -

informovať obyvateľov o závažnosti tejto problematiky a 4. bod poveriť zodpovedné 

pracovisko miestneho úradu vypracovaním pasportizácie základňových staníc v 

Ružinove a nové žiadosti operátorov podmieniť schválením odbornou komisiou 

územného plánu a životného prostredia, po predložení odborného posudku vplyvov 

na životné prostredie, ihneď po podpise. Nech sa páči pán predsedajúci dajte 

hlasovať o takomto návrhu. 



 

 

31 

 

 

p. Guldan: Už len k návrhu uznesenia, pán poslanec... 

 

p. Matúšek: ... Teda súhlasím s názorom pána starostu aj s názorom niektorých poslancov, 

v bode 4, aby sme nemali problém s prenesenou štátnou správou. Tzn. že tú štvorku -

iba - poveriť zodpovedné pracovisko miestneho úradu vypracovaním pasportizáciu 

základňových staníc v Ružinove. A dosť. Bodka!. Ostatné sa škrtá.  

 

p. Guldan: Prosím vás pekne, áno, beriem toto. Takže poprosím pani predsedníčku 

návrhovej komisie, aby vyčiarkla tú poslednú vetu zo štvorky. Tým pádom, je vám, 

prosím, jasné ako budeme hlasovať? Bez poslednej vety štvrtého odstavca. Môžem 

dať hlasovať, pani predsedníčka?  

 

p. Tomášková: Áno, pán predsedajúci dajte hlasovať o návrhu uznesenia.  

 

p. Guldan:  Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, hlasujte za tento návrh uznesenia. 

 

Hlasovanie: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. 

hlasovanie č. 15 

 za: 12  proti: 0  zdržali sa: 8  nehlasovali: 0  

– uzn. č. 587/XXXV/2018 

 

p.  Guldan: Ja sa vzdávam ďalšieho vedenia.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za vedenie tohto bodu pánovi poslancovi Guldanovi.  

 

 

Bod č. 7 

Rôzne 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k poslednému bodu Rôzne. Do bodu Rôzne mám 

prihlásených obyvateľov -  pani  Nemčeková, pani Miklovičová a pán Stratený. Dám 

hlasovať o všetkých naraz a poprosím, v takom poradí ako som prečítal, o 

vystúpenie. Pripravme sa na hlasovanie. A potom pokračujú poslanci v bode Rôzne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno..? ... Hlasujeme. 

 

Hlasovanie : Pani poslankyňa... nie - pardón pani Nemčeková nech sa páči pripraví sa pani 

Miklovičová... To je zjavné, všetci sú za. Nech sa páči... 

hlasovanie č. 16 

 za: 18  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1  

– vystúpenie občanov schválené 

 

p. Nemčeková, obyvateľka MČ: Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným. Ďakujem za 

slovo a všetkým poslancom by som zaželala príjemný deň. A zároveň by som 

nadviazala na našu mailovú komunikáciu, s ktorými som si vymenila zopár názorov 

a postrehov. Hlavne by som vás požiadala, prečo opätovne a mnohokrát nie je 

pracovníčka stavebného úradu, ktorá by mala vysvetliť vaše otázky aj v tomto 

mimoriadnom ...  zasadaní   ... vašom. Je to zase problematika stavebného úradu;  

nikde ju tu nevidíme, ako je vážna situácia v súčasnosti, tak i vaše mimoriadne 
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zasadnutie má tiež svoje vážnosti a ja by som sa chcela spýtať: To, že stavebný úrad 

je výkon prenesenej štátnej správy, ale chcela by som zopár zodpovedaných otázok. 

Prečo sa nerobí agenda spisov, poriadok, normálne sa nepostupuje? Napísala som 

vám zopár postrehov, ako účastníčka konania, a zhrozená-  des - je slabý výraz! 

Elektronicky zaručený podpis, ktorý má zefektívniť prácu, príde na úrad a v spise sa 

nenachádza. Nedostávam odpovede, keď nahliadam do spisu; robím úradný záznam 

a je tam viackrát slovko - žiadam. Do 30 dní nemám odpoveď. Nikde nie je nič 

zaznamenané. Dokedy to mám trpieť a čo mám ďalej robiť? Obraciam sa na vás, 

všetkých o pomoc. Čo s tým? Nie je to prenesený výkon správy. Je to spisový 

poriadok. Je to zákon o registratúre. Je to práca so spismi. Kto nesie zodpovednosť a 

dokedy sa bude takto postupovať? Ďakujem a budem všetkým nápomocná, ktorí mi 

pomôžu všetky tieto nedostatky odstrániť, na konci volebného obdobia. Viacej asi 

nemám čo k tomu dodať. A to, že na konci volebného obdobia nie sú skontrolované 

uznesenia, musím pýtať 211-tky, tak to bude ročné výročie, kde ste prijali - marec 

2017 -  podpísané uznesenie, že bude prehľad súdnych sporov. Do dnešného dňa o 

ňom neviem. Neviem ho nájsť na webe. Veľmi rada si počkám na tú 211-tku; a je 

smutné, že ma prosíte, aby som vám ju zverejnila. Takže budem zverejňovať pánom 

poslancom, ako sa splnilo uznesenie, čo som si ja  žiadala 211-tkou. Ďakujem za 

pomoc, aj keď pomôžete ku koncu volebného obdobia. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pani ... pani Miklovičová a pripraví sa pán 

Stratený.  

 

p. Miklovičová, obyvateľka MČ : Ďakujem za slovo, dobrý deň. Z rozhodnutie členov 

platformy občianskych aktivistov - teda Ružinovských občianskych iniciatív 

vyjadrujem žiadosť o riešenie pravdivého informovania občanov k presunu 

250.000 Eur z rozpočtu Domu kultúry Cultus na sociálne veci. Skôr, ako sa 

upriamim na skutočnosti, upozorňujem, že tieto iniciatívy nie sú kone 3. sektoru 

zapriahnuté  do káry manipulácii, nech už ide o akúkoľvek vec. Sme asi naivní, 

keďže máme ešte stále záujem o veci verejné a bez akejkoľvek motivácie, aby sme 

boli prípadnými poslancami, alebo aby sme niekomu slúžili. Ale k veci. Dúfame, že 

niekto si z vás, pani poslankyne, páni poslanci osvojí, aby sa verejne 

odkomunikovali v ružinovských médiách, prečo prišlo k presunu takejto vysokej 

čiastky?  Ak by sa tí, ktorí sa ... podpísali pod petíciu, alebo ju ešte budú podpisovať, 

so zavádzajúcim  textom Za záchranu kultúry v Ružinove vedeli, že v hospodárení 

z domu kultúry sa zistilo 32 pochybení zákona. Že kontrolór upozorňuje dosť dlho 

na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami, tak by ju asi potom 

nepodpisovali. A to preto, lebo tu ešte stále rezonuje defraudácia v RŠK o 

finančných problémoch vo VPS a preto už začíname ako občania byť o... na 

nehospodárne nakladanie v obecných podnikov alergickí. Ak je odôvodnenie 

presunu objektívne, teda - potom je to z dôvodu nehospodárnosti, tak si žiadame 

vyvodiť zodpovednosť, prečo sa tak stalo a kto tak urobil? Ak ...  potom nebude 

treba zachraňovať kultúru, ale bude si za to zodpovedať ten, kto ju urobil. Nemám 

čas rozoberať tú petíciu vo všetkých vetách, ale je tam také napísané, zavádzajúce, 

že tento presun ohrozí najzraniteľnejších a najstarších. To znamená, že do DK 

chodili iba seniori, ZŤP – nejaké slabé - a ako sa moderne hovorí - socky. Takže 

v DK sa vôbec nefinancuje... v DK  nefinancujú centrá pre seniorov; to je tam tiež 

napísané. Peniaze, ak sa presunuli do kapitoly sociálnych vecí, tak to práve pre tých 

najstarších a pre tých najzraniteľnejších. Je to úsmevné, teda úsmevné bolo to, ako 

cvičenky jógy, údajne ste tam pán starosta prišiel údajne aj s pani riaditeľkou,  čo 
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teda je dosť v konflikte záujmov - ako tieto cvičenky majú ... majú obavu, že nebudú 

môcť cvičiť. Ja chodím do jednej komunity, kde nás chodí niekoľko... množstvo 

Ružinovčanov 20 rokov a cvičíme tam nie zdarma, ale si to platíme. Začína asi byť 

potrebné prehodnotiť, že všetko, čo majú seniori zdarma aj kultúru zdarma, či to 

všetko je oprávnené? Pretože sú tu to seniori s 300 až 900 príjmom. No, ja vám to 

ostatné pošlem, lebo to písali občania písomne na mail. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán Stratený, nech sa páči.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán Sloboda.  

 

p. Sloboda: Ďakujem pekne. Ja síce...  to by sme mali trošku asi upraviť, aby sme mohli 

fakticky  vystupovať vždy ku konkrétnemu obyvateľovi, ktorý vystúpil. Ale to si 

musíme opraviť sami. Každopádne, je to faktická k vystúpeniu pani Nemčekovej. Ja 

priznám, že rovnako aj podám to – keďže nemusím to podávať tu priamo na 

zastupiteľstve  a môžem kedykoľvek podať interpeláciu, tak budem interpelovať 

pána starostu, ako štátny orgán vo veci preneseného výkonu štátnej správy - 

stavebný úrad; to môžeme, pretože môžeme požadovať vysvetlenie od štátnych 

orgánov – môžeme. Takže... aj keď je to stavebný úrad - tak budem žiadať 

vysvetlenie o tom, či v týchto veciach - že či sú vedené spisy v súlade s vyhláškou 

Ministerstva vnútra o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej 

moci. A to konkrétne, či sú tam zaraďované najmä elektronické a neelektronické 

záznamy a akým spôsobom -  akým spôsobom sú vedené  aj záznamy o nahliadaní 

do spisu. Takže toto ma určite bude zaujímať v rámci tej interpelácie. Rovnako, 

keďže sa to týka preneseného výkonu štátnej správy, tak túto vec bude riešiť aj 

s podnetom na prokuratúru.  Ďakujem. 

 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán ... pán prednosta odpovie.  On sa ma už pýtal, počas 

vystúpenia pani Nemčekovej, takže... Ale v krátkosti. Nech sa páči. Pán prednosta 

pokračuje.  

 

p. Olexík, prednosta MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Takže, vážené poslankyne, vážení 

poslanci pani Nemčeková ma navštívila, aby predebatovala tento problém tak som 

medzičasom, aj keď stavebný úrad nepatrí priamo pod miestny úrad, zaujímal som sa 

o túto skutočnosť. Išlo o to, že spis, kde je pani Nemčeková  dotknutá osoba, do 

ktorého chcela nahliadnuť, má pridelené... pridelený pracovníčka, ktorá mala v tom 

čase, keď pani Nemčeková došla, bola na dovolenke a tá druhá kolegyňa, ktorá jej 

sprístupnila, jej sprístupnila iba časť spisu, ktorá bola vytlačená. Z pohľadu 

efektívnosti šetrenia životného prostredia, nie všetko čo prichádza elektronický 

tlačíme. To znamená, že celý spis sa rozdeľuje na tlačenú podobu a elektronickú 

podobu. Iná pracovníčka, ako zodpovedná pracovníčka nemá prístup do 

elektronického archívu, lebo je chránený vlastným heslom. Takže pani Nemčeková 

videla iba časť spisu.  Ďakujem.  

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Ja zareagujem tiež na pani Nemčekovú, respektíve na jej 

vystúpenie a na tú mailovú komunikáciu, ktorá bola. Ja už v minulosti som na 

základe jej apelu tu žiadal alebo respektíve informoval, možno o tom nebola 
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vedomosť na úrade, že elektronická úradná tabuľa nemá sprístupnený archív. A tento 

archív doteraz nie je sprístupnený - podľa informácií. Čiže, aby pani Nemčeková 

nehovorila, že všetci poslanci nekonajú, tak tá požiadavka tu bola prednesená, ale 

zrejme tu nebola ešte stále nejako zmenežovaná zo strany úradu. Čiže,  ten archív na 

tej úradnej tabuli ešte stále neni k dispozícií pre verejnosť. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Sloboda.  

 

p. Sloboda: Ďakujem. Pán prednosta, práve ste potvrdili, že teda nie je to v súlade 

s vyhláškou. Pretože spis sa vedie buď elektronicky, neelektronicky alebo hybridne. 

Každopádne, súčasťou spisu sú vždy záznamy o tom, že sú tam elektronické aj 

neelektronické záznamy. To znamená, že ak toto pracovníčka - nech je akákoľvek - 

stavebného úradu nejaká náhradníčka, keď si otvorí spis, tak musí vedieť, aké všetky 

záznamy sú tam. A pokiaľ toto nevedela a nebolo to tam jasné z toho spisu tak je 

jasné, že to tak nevediete. Ďakujem.  

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem za slovo. Poprosím o prezentáciu. Prednesiem návrh uznesenia, ktorý 

sa dotýka prijatého uznesenia o územno-plánovacej dokumentácií zóny Prievoz - 

východ. Zatiaľ, pokiaľ sa to natiahne, chcem vás poprosiť o to, aby ste si pozreli, čo 

tam bude premietané a zároveň aby ste aj počúvali, prosím, to čo bude predmetom v  

návrhu uznesenia. V súvislosti s pripravovaným investičným zámerom rezidenčný 

komplex na Konopnej ulici - je to investičný zámer datovaný - lebo tých variant bolo 

viac – októbrom 2017.  Poslanci, Miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Ružinov za a) žiadajú starostu Mgr. Ing. Dušana Pekára, aby do zadania 

územnoplánovacej dokumentácii Prievoz-východ, ale aj do podmienok k 

investičnému zámeru, žiadajú poslanci uplatniť a deklarovať nasledovné zásady. Za 

1.) - riešené územie je integrálnou súčasťou historickej centrálnej časti niekdajšej 

obce Prievoz, dnešnej mestskej časti Bratislava-Ružinov. V stabilizovanom území  

rešpektovať spôsob zastavanosti, intenzitu a využitie územia. Na obrázkoch budete 

mať jednotlivé strany centrálnej časti. /Mohli by ste to, prosím, zhasnúť to svetlo aby 

to lepšie videli tú kontrastnosť? Ďakujem./ Za 2. - Vstupy novej architektúry do 

tohto prostredia budú rešpektovať vidiecky spôsob zástavby; za predpokladu, že 

pôjde o bytové domy bude uličná fasáda do Štrkovej ulice rešpektovať smerovanie 

tejto uličnej čiary...  odstup fasády riešiť tak, aby mohlo dôjsť medzi fasádou 

a chodníkom k výstavbe trávnatej plochy s nízkou zeleňou. Pod pojmom vidiecky 

spôsob zástavby pre účely týchto zásad treba ďalej rozumieť aj to, že je neprípustné 

ohraničovať novú zástavbu plným múrom t.j. netransparentným plotom. Za 3.) - v 

riešenom území sa bude rešpektovať pôdorys na osnove uličných čiar a rešpektovať 

sa bude výškové zónovanie s jednotnou výškou korunných ríms, tvarov striech 

a hmotová  skladba objektov. Výška strešných štítov bytových domov nesmie 

prevýšiť výšku strešného štítu lode kostola, pretože kostol treba v území Radničného 

námestia rešpektovať ako historickú dominantu územia. Za 5.) - je prípustná 

zástavba samostatne stojacich bytových domov, s maximálne štyrmi nadzemnými 

podlažiami, s nízkymi šikmými strechami - nie radová výstavba.  Čo je rozdiel. 

Domy majú evokovať skôr architektúru rodinných domov, ako bytových domov. Za 

6.) za južnou uličnou čiarou Radničného námestia rešpektovať vidiecky spôsob 

zástavby napr. tak, že hmota fasády bytového domu najbližšieho k dominante, ktorá 

bude stáť zhruba tam na tom rohu, ako je táto stará pôvodná budova na obrázku. K 
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námestiu sa bude riešiť ako jednoliata ...sa nebude riešiť- pardón- riešiť ako 

jednoliata fasáda v dĺžke uličnej čiary, ale sa rozčlení, bude sa tektonizovať tak, aby 

evokovala charakter zástavby rodinných domov v okolí námestia. Hmota tohto 

bytového domu má gradovať od dvoch nadzemných podlaží, od námestia, severným 

smerom vyššie. Gradáciou stavebných hmôt dosiahneme rešpektovanie historickej 

dominanty evanjelického kostola. Vnútroblokový priestor, ktorý vznikne, nebude 

prípustné uzatvoriť pred pre verejnosť.  Za b.) - Informovať dotknutý orgán... 

územného plánovania o prijatom uznesení miestneho zastupiteľstva a žiadať Sekciu 

územného plánovania Magistrátu, aby v záväznom stanovisku ... k  investičnému , 

zámeru – názov: Rezidenčný komplex ... bla-bla-bla...  boli premietnuté premietnuť 

aj vyššie uvedené zásady. Za c.) - odporúčanie ponechávame, ako to robila komisia 

územného plánovania, životného prostredia miestneho  zastupiteľstva, aby 

investorovi pripomenul, že Pamiatkový úrad SR v krátkom čase oznámi začiatok 

konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok v tomto území. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení 

ochranného pásma, budú podmienky ochrany zapracované do zadania ÚPN. Prosím, 

pozorne si ... prečítajte –ak to tam vidieť, to čo je tam,  vľavo dolu na obrázku, 

napísané; ak by sa to dalo trošku zväčšiť, lebo ja som slepý. A je to veľmi podstatná 

vec, čo je tam napísané. Budú zapracované do zadania ÚPNZ Prievoz - východ v 

súlade s ustanovením § 7 a ods. 1 a 2 písm. b) stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov. Termín: ihneď po podpísaní uznesenia pánom starostom. Ďakujem pekne 

za pozornosť.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ďalší ďalšej do diskusie... faktickou pán poslanec 

Vojtašovič.  

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť, požiadať, pána 

predkladateľa, pána kolegu poslanca Patrika Guldana, aby si osvojil návrh na zmenu 

uznesenia spočívajúcu iba v tom, že v písmene a) uznesenia - v bode 5 slovíčko 

„štyrmi“ sa nahradí slovom „troma“. Čiže by nešlo... nebolo by  to maximálne 4 

nadzemné podlažia, ale len tri. Ďakujem pekne.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec... faktická pán poslanec Alscher.  

 

p. Alscher: Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Guldan, vážim si váš prístup v danej 

problematike a aj to, ako ste podrobne spracovali tento návrh tohto uznesenia. Ale na 

2. strane mi nedá nepovedať to, že tu robíme určitú nadprácu a dostávame sa - podľa 

mňa- do určitého konfliktu v tom, že nie som presvedčený o tom, že nie som 

presvedčený o tom,  miestne zastupiteľstvo má právo určovať výšku zastavanosti v 

danej lokalite, že miestne zastupiteľstvo môže určovať alebo dávať do uznesenia, či 

bude daná stavba v súlade so stavebnou čiarou alebo podobne. Ja si myslím, že toto 

uznesenie by malo byť formulované ako určité vyhlásenie o tom, že miestne 

zastupiteľstvo chce, aby boli rešpektované jednotlivé pripomienky a aby bolo naozaj 

to, čo sa tam navrhuje, v súlade so stavebným zákonom. Ale ten materiál, ako je 

predložený, je nad rámec našich kompetencií. A nemyslím si, že máme právo takýto 

materiál niekde posúvať ďalej. To je môj názor. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pani poslankyňa Tomáškova.  
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p. Tomášková: Ja som sa dosť oboznámila s tým materiálom, aj som na tých stretnutiach s 

občanom bola. Ja absolútne chápem, prečo tento materiál tu je. Ale súhlasím 

s kolegom Alscherom. My sme dneska  schválili spracovanie územných zón a bude 

sa schvaľovať zadanie . Celý tento materiál je absolútne vhodným materiálom k 

pripomienkovanom procesu. Čím viacej sa stotožní... viac tých pripomienok - ja si 

naozaj myslím, že my nemáme právo, ako poslanci, uznesením. My môžeme len  

upozorniť, že toto je želateľné. Ale ja neviem - to sa vyhodnocujú tie pripomienky 

a vyhodnocujú sa v súlade s nejakými zákonnými normami. Súhlasím, ak bude 

väčšina občanov si želať trojpodlažnosť a vyhodnotí to spracovateľ územného plánu, 

a on to tam dá, lebo vie, že to bude želateľné. Ale my uznesením nemôžeme zaviazať 

spracovateľa dopredu nejakými vecami. Tento materiál je naozaj perfektný  materiál, 

aby bol predložený, keď sa schváli... keď sa bude schválené zadanie do tých ...  

pripomienkového procesu. Ale ja sa obávam, že keď to schválime, či to vôbec môže 

byť vykonateľné. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktickou pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Tak isto si veľmi vážim nadprácu pána 

Guldana a jeho peknú prezentáciu. Ale dotkol by som sa bodu 6 v jeho návrhu 

uznesenia. Pretože tak, ako mnohí iní kolegovia, som sa zúčastnil vystúpenia 

developera, respektíve, stretnutie developera s obyvateľmi na Konopnej ulici a tento 

bod 6 je v rozpore s tým, čo žiadali ľudia a čo viem, že aj mi potvrdili niektorí 

obyvatelia Prievozu - tuto narýchlo, že presne naopak to žiadali. Čiže - aby tá 

gradácia tých nových bytoviek Konopná Residence bola od ich súčasného paneláku 

opačným smerom, ku kostolu. A tu je to napísané presne naopak. Čiže ja v princípe s 

týmto materiálom nemám problém. Súhlasím s ním. Tiež je na zváženie, či ako 

uznesenie alebo opäť, už druhý krát dnes, nejaké vyhlásenie. Ale poprosil by som 

teda, ten bod 6 odtiaľ vypustiť alebo ho preformulovať tak, ako boli závery zo 

žiadosti obyvateľov na vystúpení Konopná Residence. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Guldan.  

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Budem rád reagovať na pripomienky pána poslanca Alschera, 

pretože od neho sa odvíja.... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Môžeš na všetky pripomienky.... 

 

p. Guldan: Prosím? Áno, ďakujem pekne...budem rád reagovať. Po tom, ako som spracoval 

tento materiál, konzultoval som s referátom územného rozvoja tento dokument. 

A vzhľadom na to, že aj ja som štátnym zamestnancom, ktorý takéto materiály 

spracováva, toto plénum - miestne zastupiteľstvo mestskej časti - má právo má právo 

predkladať pripomienky, návrhy, do zadania územnoplánovacej dokumentácie. My 

sme dnes takýto proces prijatím uznesenia zahájili, že ho budeme obstarávať. 

Zároveň týmto uznesením budeme predkladať do zadania, ktoré sa začne 

pripravovať, pripomienky, na ktoré je kompetentné;  ... ktoré je kompetentné 

predkladať pripomienky týmto zastupiteľstvom. To je ... najlepší spôsob, ako sa 

majú tieto veci zapracovať. Neskúmam, aký má dôvod pán poslanec Alscher 

a ostatní, ktorí sa priklonili k tomu názoru toto odmietnuť, pretože veľmi dôležitým 

je aj to, že momentálne je na meste predložená žiadosť na spracovanie pripomienok 

k investičnému zámeru a sekcia územného rozvoja bude robiť záväzné stanovisko. 



 

 

37 

 

Pokiaľ sa pán architekt, šéf sekcie územného rozvoja, oboznámi s naším uznesením, 

neviem, akým spôsobom si dovolí nerešpektovať uznesenie tohto zastupiteľstva. 

Takže vysvetľujem tieto veci tak, že toto sú - páni poslanci, pán poslanec Alscher - 

toto sú informácie o území, o hodnotách územia, ktoré sa povinne spracovávajú v 

územnoplánovacej dokumentácii na základe ustanovení... ustanovení, ktoré máte 

odcitované na poslednej stránke toho môjho uznesenia. Pokiaľ to nepoznáte, vrelo 

vám odporúčam aby ste sa so stavebným zákonom, jeho úvodnými časťami, dobre 

oboznámili. Ďakujem.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. To bola reakcia na tvoje vystúpenie, na 

predloženie návrhu uznesenie. Je 16 hodín17 minút. Chcem sa vás opýtať, či tak, ako 

sme na začiatku avizovali, že končíme 16... alebo teda...  ak nie neskončíme riadne, 

tak preruším toto rokovanie zastupiteľstva a potom, podľa rokovacieho poriadku 

zvolám dokončenie v súlade s rokovacím poriadkom. Dokončíme celé?  Dobre.  ... 

Pán poslanec Alscher ...ideš reagovať?.. No.. on už mal záverečné, na všetky 

faktické.  

 

??... :Ok, tak beriem späť. Ok.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Nasleduje pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Ďakujem. Ja už nebudem zdržovať, ale máme zastupiteľstvo, a nie sú tu skoro 

žiadni zamestnanci. Čo najviac nám chýba, je vedúca stavebného úradu. Lebo naozaj 

veľa otázok by nám tu vedel zodpovedať... Pán starosta, na tie slová, ty nereaguješ, 

čo sa pýtame; lebo v podstate ty si práve tým šéfom... stavebného úradu 

v prenesenom... v prenesenej štátnej správe, ty nám neodpovedáš. Naozaj, tá vedúca 

stavebného úradu nám tu chýba. A mala by tu byť. Ja viem, že je piatok poobede, ale 

potom sa pýtam: -Prečo toto zastupiteľstvo bolo zvolané na piatok, o druhej 

poobede? Ešte keď sú aj jarné prázdniny? Prečo sa nezvolil nejaký normálny iný 

termín, keď tu môžu byť aj zamestnanci? Ja viem, že toto zastupiteľstvo bolo 

zvolané na žiadosť poslancov; ale je to normálne zastupiteľstvo. Čiže na normálnom 

zastupiteľstve by tu mali byť aj zamestnanci, aj riaditelia, aby zodpovedali otázky, 

ktoré ... relevantné otázky, ktoré títo poslanci majú. Čiže toto naozaj cítim ako veľké 

pochybenie vedenia... tejto mestskej časti.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán Drozd, nedá mi nereagovať. Zvolali ste si, tak ako som 

avizoval, podľa zákona. Zastupiteľstvo má určite svoje lehoty, dokedy ich musím 

zvolať. Takže zvolal som to na piatok, keďže to takto vyšlo. Keby ste si boli 

uvedomili - ja som - a nechcem teraz hovoriť mená ... ja som aj konštatoval, že je 

zvolané len kvôli tomu, aby boli vyplatené odmeny a to teraz bude búrka nevôle 

a možno že faktických poznámok, pretože od apríla, tak ako avizoval pán zástupca, 

musíme zmeniť aj rokovací poriadok. Povedzme si na rovinu - ak  je to takto zvonku 

zvolané, kde rukou bol dopísaný ešte ďalší bod, keby náhodou jeden bod nevyšiel, 

aby boli 2 body. Mne to vyhovovalo z toho dôvodu a ďakujem všetkým a teda aj 

ľuďom, ktorí sem prišli, lebo ja som ...ja som - vám som nepovedal, ale ľuďom som 

sľúbil, že v marci zvolám zastupiteľstvo práve kvôli územným plánom zón; čo 

najskôr, keď budeme mať pripravené materiály. Ja ďakujem aj pani vedúcej magistre 

Szökeovej, ktorá mi avizovala, že už je to tak pripravené, že stihneme ten termín a čo 

najskôr zvolám zastupiteľstvo. Uvedomujem si, že to bolo počas jarných prázdnin. 

Poprosil som predsedu poslaneckého klubu, ktorý... teda v zastúpení  - Igora Adamca 
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prišiel, aby zabezpečil účasť ....  Igora Adamca, aby zabezpečil účasť poslancov 

svojho poslaneckého klubu tak, aby sme boli uznášaniaschopní. To sa dnes 

uskutočnilo. A tie... výčitky - idú voľby tak ich beriem ako predvolebné. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči faktickou na moje vystúpenie, pán poslanec Drozd.  

 

p. Drozd: Pán Pekár, toto je také farizejstvo, že to ani pekné neni. Veď vy máte povinnosť 

zvolať do 15-nástich dní od požiadania. To nie, že niekto žiadal na piatok o druhej. 

To zas neklamte! Čo tu zavádzate? Šak poslanci vás požiadali o zvolanie 

zastupiteľstva. A vy zvolávate zastupiteľstvo do pätnástich dní. Ďalšia vec, čo 

hovoríte, že ide iba o odmeny. O aké odmeny? Čo to tu tárate? Veď toto, tu čo tu 

bolo dneska prerokované, to boli dôležité body. A to nielen tie územné plány zón. 

Tie územné plány zón  - na to máte podpísanú zmluvu, to ste už mali 8 rokov robiť. 

Na to nepotrebujete žiadne toto uznesenie. Vy ste mali vykonať to, čo bolo 

zazmluvnené a dávno by bol Prievoz zaregulovaný. Lenže zasa vašou nečinnosťou, 

zase 8 rokov sa nič nespravilo. Na územných plánoch zóny. To sú len deklarácie, 

ktoré vy deklarujete a v podstate nič nerobíte. Takže - ďakujem. 

  

p. Pekár, starosta MČ: Nedá mi nereagovať. Ak nemáte naštudovaný rokovací poriadok, 

ktorý hovorí, že do 15 dní mám zvolať zastupiteľstvo a 7 dní pred tým, má visieť 

plán, alebo program zastupiteľstva, tak to vychádza na sobotu. Chcete...? No 

...nemohlo byť. Lebo 7 dní musí visieť program.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko, nech sa páči.  

 

p. Jusko: Chcem, pán starosta, v mene vysokoškolákov - nestranícke stretnutie je dneska; 

včera som bol s nimi, s organizátormi tak ma poprosili, aby som vás pozval na 15-tú 

na Námestie SNP. Podotýkam - nestranícke stretnutie - a pre slušné... nie o 17-tej ... . 

Za slušné Slovensko. Každý nech si zváži, kto tam ide z vás politikov, kto má 

potrebu sa predvádzať, a byť slušnejší, ako je. Nech si to dobre rozmyslí. Záver - 

hovorili sme tu o tom harmonograme, o ktorom hovoríte vy, pán starosta, vy v 

interpelácii ste mi nahovorili... , že ste sa dohodli s vedúcim politických skupín. Ani 

toto marcové nebolo. My sme ho navrhli, schválili. Mám aspoň jedno vyjadrenie 

predsedu grémia, že nesúhlasili s tým vašim. Čiže - klamete... Klamete, čo ste mi v 

interpelácií napísali. Nech si to pozrú občania, v tej poslednej interpelácií, že prečo 

ten harmonogram váš - idete v ňom a nie v tom, čo sme schválili my, vo veci, že 

predsedovia schválili... tento. Ďalej, som znepokojený – tu, presne ako občania, 

činnosťou miestneho úradu a vás, pán starosta, pretože som sa dozvedel z 

vnútorného zápisu z 31. 1. 2018, teda z porady Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, 

že ak žiadame informáciu na miestnom úrade my, poslanci, musím ísť priamo k 

prednostovi a nie k odborným pracovníkom. Ja vám poviem - do mesiaca idem 

možno 2, 3 krát; a idem vtedy, keď žiadajú občania.  Ja zastupujem ich; idem veci 

vybavovať priamo,. Čiže toto beriem, skutočne, ako rozčarovanie. Ja neviem, o čo 

ide - či nás chcete kontrolovať ako poslancov? Ale už o tom nepochybujem, že my 

poslanci nie sme na vašej úrovni. Z tohto vášho konania to usudzujem. Tretia vec - 

byt na Exnárovej,  rozširovanie materských škôlok. My sme tam dávali návrh na 

Materskej škole Stálicová - zámenu -bytovú náhradu; dodnes nič - od novembra 

mám stanovisko pána Penera, že Exnárova - pracuje sa na tom; 4 mesiace nič. Ale vy 

v televízií prídete a bez mihnutia oka pridelíte niekomu byt a ešte máte takú drzosť, 

že hovoríte, že to schválili poslanci. Viete kto je v bytovej komisii? Traja poslanci. 
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A tí nezodpovedajú štruktúrou poslaneckému klubu. Po 2.)- Bytová komisia - 

zápisnice nie sú zverejnené. To je závažná vec. Ako sa rozhoduje o prideľovaní a 

posudzovaní bytov?! To sa vás pýtam! Toto je slušnosť?  

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán zástupca, nech sa páči. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo, pán starosta. Pán poslanec Jusko, 

zloženie bytovej komisie vyplýva zo všeobecne záväzného nariadenia. Naštudujte si 

ho, prosím pekne, než budete zvyšovať hlas. A pre úsporu času už sa nejdem 

vyjadrovať k ďalšiemu. Kedykoľvek sa na mňa môžete obrátiť; dúfam, že aj 

telefonicky. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím vás, dám hlasovať... teda dám prezentáciu. Pripravme sa 

na prezentáciu. Koľko nás je tu. Lebo sú navrhnuté uznesenia. Prezentujme sa. ... 

Dobre. Lebo už niektorí odišli. Tak... máme tu aj návrhy uznesení. Tak 13 to je... 

14... dobre.  

prezentácia: 14 prítomných 

Pokračujeme. Áno. Faktickou pán poslanec Jusko - ale nemôžeš na pána zástupcu. 

Faktickou na faktickú sa nemôže reagovať. Pani poslankyňa Šimončičová, nech sa 

páči. 

 

p. Šimončičová:  Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcela povedať, že napriek tomu, že je 

to veľmi netradičný spôsob, ako nám bývalý predseda komisie územného plánu a 

životné prostredie, ale zároveň stály člen tej komisie prečíta takýto návrh rovno na 

zastupiteľstve; a naša komisia sa s tým nemala kedy oboznámiť.  A ja nemám kedy 

študovať celý 1,5 strany návrhov. Napriek tomu, znovu opakujem, že je to takto 

netradičné a pri inej situácii by som s tým nesúhlasila, teraz poprosím, aby ste za 

tento návrh pána poslanca Guldana hlasovali. Ja, ale pán starosta, musím odísť, lebo 

ja mám chrbát pokazený a nemôžem ísť pešo a čaká ma odvoz. A preto dúfam, že 13 

poslancov bude stačiť na to, aby odsúhlasili návrh pána poslanca Guldana. Bolo nás 

14, teraz ja odídem, bude 13. Prosím, hlasujte všetci za to. Na to stačí 7 poslancov. 

 

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

poslanec Matúšek, nech sa páči.   

 

p. Matúšek: Ďakujem. Ja by som povedal v úvode jednu výhradu voči vedeniu tohto 

zasadnutia. Pretože pani Šimončičová, keď mala v bode 2 možnosť urobiť záverečné 

slovo k materiálom, tak vy, napriek tomu, že som sa dlhodobo hlásil, ste mi túto 

možnosť zobrali. A prečo to hovorím? Ja to hovorím kvôli tomu, že ľudia, ktorí - nie 

jeden, ani desiati, ale veľká skupina ľudí, ktorá bola na verejnom zhromaždení a na 

prezentácii priamo na Štrkovci, ohľadne územného plánu; čiže hovorím v bode 3...2, 

fakticky to pozmeňujúce, navrhnuté uznesenie pani Tomáškovou ja, ako spracovateľ 

sa s tým nemôžem stotožniť. A toto mi proste.. zobraté. Ja neviem, ako to vysvetlím 

ľuďom. Ale nech to vysvetľuje pani Tomášková, lebo to patrí jej zóna. To je jej časť. 

hej? A nech sa obrátia na ňu. Teraz chcem pripomenúť jednu vec, ktorá prebehla 

fakticky 4. 10. 2016 a potom opakovane... 3. 2. 2017 a týkalo sa prosby na riaditeľa 

Televízie Ružinov, aby urobil vylepšenie v programe, čo sa týka vysielania zo 

záznamu zastupiteľstva. Ja som s pánom riaditeľom Adamcom, ktorý promptne 

odpovedal zástupcovi, ktorý bol zvolený - pán Martončík, ktorý zastupoval veľkú 

skupinu seniorov, že sa vysiela vo veľmi neskorom čase. Toto som prerokoval s 
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pánom Adamcom, tak isto s pani programovou riaditeľkou Kostkovou, vie o tom aj 

pani Švecová, tak ja by som prosil, aby opakovanie odpísali pánovi Martončíkovi, 

pretože ja som im odpísal, že marcové zasadnutie bude odpočet tohto problému 

vyriešený. Tak bych apeloval na nich, aby sa s týmto nejakým spôsobom 

vysporiadali. Ďalšiu vec, ktorú chcem pripomenúť je fakticky blížiace sa 3. verejné 

zhromaždenie.... Prvé  verejné zhromaždenie na podnet pána Adamca, Vojtašovič a 

mňa bolo v  Kultúrnom dome Ružinov 17. mája 2017. Prosím vás pekne, zaoberali 

sme sa - dá sa povedať Hirošimou- (prosím, môžem ešte jedno?) ... zaoberali sme sa 

jazerom Rohlík;  ale odpočet ľudia nevedia. Čiže ja sa pripomínam tým, že sa blíži 

mája fakticky to uznesenie, ktoré je tam dané, smerom na miestny úrad, aby blížiaci 

sa termín v máji, lebo je to v ročnom programe, pripravil pre OZ- tku a poveril 

niekoho, aby bola zavčasu daná propagácia prostredníctvom mesačníka Echo, 

televízie ružinovskej a komplet plagát a všetko okolo toho, aby bola zariadená riadna 

osveta. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len jednu krátku poznámku. Záverečné 

slovo počas hlasovania o uznesení neexistuje. Keď sa hlasuje o uznesení, tak sa pýta 

len pripomienky k uzneseniu. Už nemôže byť otvorená debata. Čiže ...  to odmietam, 

to, že som nedal možnosť záverečného slova. Počas hlasovania uznesení záverečné 

slovo nie je. S faktickou pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek:  Pán starosta, to je tak závažná vec vo verejnom záujme; ale ja som nedostal 

šancu, aby som povedal záverečné slovo. Ja len to som namietal. Nie - berte to, 

kritiku. To že ma predbehol niekto a to, že nezareagovala návrhová komisia, že sa tu 

hlásim atď., to považujem za nie seriózne! To som chcel iba povedať, voči ľuďom. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Faktická pani poslankyňa Tomášková. Ale... nemôžeš na faktickú 

faktickou.  

 

p.  Tomášková: A dobre. Ale nie som tu od toho, aby som sledovala diskusiu.  

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Patoprstý, nech sa páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Pán starosta, naozaj veľmi v zrýchlenom móde, iba 

dovoľujem si informovať vás, že spolu s kolegom Martinom Chrenom, sme na 

základe veľa požiadaviek obyvateľov napísali list, ako - vám, tak aj primátorovi, tak 

aj náčelníkovi mestskej polície ohľadne parkovania na tej exponovanej ploche pred 

zimným štadiónom, ružinovským, kde je sústavne problém a teda budeme sa 

uchádzať o nejaké riešenie tejto problematiky; zrejme najmä v súčinnosti s mestskou 

políciou, ale treba vyvolať tlak aj od vás, aj od primátora, pretože mestská polícia, s 

prepáčením, si zrejme trošku zľahčuje tú situáciu a nereaguje na podnety ľudí; 

nechodí tam riešiť dopravné problémy. Čiže bude musieť sa spojiť aj magistrát, aj 

mestská časť aj poslanci. Ďakujem. A ešte jedna vec, detail. Bola tu teraz pani z 

vrchu, poprosiť, že ste sľúbili, že v bode Rôzne vysvetlíte Rossum, že ako to bolo 

možné, že sa to povolilo. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. S faktickou pán poslanec Drozd. 
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p. Drozd: Ja by som doplnil iba kolegu Patoprstého. My tu v Ružinove v zastupiteľstve 

máme prijaté aj  uznesenie ohľadom revitalizácie okolia zimného štadiónu a tak isto 

tejto plochy, ktorá v prvotnom počiatku bola zničená stavebnými nákladnými 

autami, keď sa stavalo Rossum. Potom, samozrejme, keď tie osobné auta vidia, že 

trávnatá plocha je nejakým spôsobom zničená, tak si hovoria, že môžem tam aj 

parkovať. Čiže treba odstrániť prvý počiatok a zrevitalizovať túto plochu v 

spolupráci s nemocnicou a samozrejme hlavne s investorom, ktorý staval Rossum a 

ktorý tu devastáciu tejto lúky aj okolia zimného štadiónu začal. Takže toto treba 

vyriešiť. 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať. Prečo na mimoriadnom zasadaní 

zastupiteľstva nebýva prítomná mestská polícia? Už som počula, že tam nebýva. 

Keby tu boli prítomní, tak by si vypočuli priamo...  

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto nie je faktická. 

 

p. Šimončičová: Prosím? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Toto nie je faktická.  

 

p. Šimončičová: To je na Patoprstého. Lebo on hovoril, že mestskej polícii. Keby tu bola 

mestská polícia... Sa pýtam, prečo tu nie je? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Jusko. Nech sa páči. 

 

p. Jusko: Pán starosta, veľmi krátko. Pán Pener, ja veľmi pozorne by som si prečítal vaše 

zápisnice, keby boli zverejňované a veľmi rád by som sa zoznámil s kritériami 

hodnotení pre prideľovanie bytov. Veľmi rád. Pretože nie sú zverejnené, vyvoláva to 

netransparentný pohľad občanov zvonku. Ja vás na to slušne upozorňujem, ale 

myslím, že už tretíkrát; a preto zvyšujem hlas, inak nezvyšujem hlas. Druhá vec – 

Cultus, dozorná rada. Ja som členom dozornej rady Cultus. Nebudem hovoriť na 

čom sa uzhodla dozorná rada, lebo to sa predstavenstvo dozvie; tak sme dohodnutí, 

že tento postup volíme. Ale poviem z ľudského hľadiska, stretol som jednu seniorku 

a tá mi povedala, a bol som z toho ja šokovaný, že v sobotu vy - pán starosta, celé 

predstavenstvo bolo v Cultuse a stretlo sa s podnájomcami v rámci celého Cultusu, 

čo sú podnájomníci. Tak tam bolo povedané, že bude - po 1.) zvyšovanie 

nájomného, - to je pre mňa zásadná vec; po 2.) niekto tam vytiahol... dáma, ktorá 

vedie umelecký súbor Trávniky z ... tuto z Kaštieľskej - petičný hárok a dávala 

podpisovať tým bol podnájomcom. V tom už vidím nejakú súvislosť. Nájom a 

podpis... Ten podpis mal smerovať k tomu, k tej petícii, ktorá tu už bola avizovaná. 

My sa nenecháme rozdeliť, ako poslanci, veď to - my sme si to slobodne odhlasovali 

ako prioritu. A myslím si, že nezanikne žiadna kultúra, pretože sa budeme... ja 

budem teda na tom náležiť, aby sa dodržiavala zmluva o podnájme podpísaná s 

Cultusom. A tá nebola. Tam sa doslovne hovorí o kultúre, o tom, že sa bude 

realizovať kultúra, o tom, že sa bude dávať priestor bezplatný pre základné školy a 

materské školy. Ja osobne si myslím, ak to Cultus nedokáže zvládnuť s týmito 

financiami, je na mieste otázka, či nepreradiť túto agendu  na miestny úrad a 
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nezriadiť tu odbor kultúry, ktorý by dokázal s týmito peniazmi spraviť kultúru? 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Súhlasím s tebou, že ak príde k tomu, tak budeme musieť riešiť 

akciové spoločnosti a dáme ich ako príspevkové, respektíve samostatné referáty...  

teda rozpočtové alebo samostatné referáty.  To sa... to bola moja myšlienka aj 

Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb zlikvidovať a zobrať sem pod seba. 

Tak isto to nie je nová myšlienka. Keď sme sa venovali Cultusu a zmeny stanov, tiež 

je to -  2 akciové spoločnosti kultúrneho zamerania sú na Slovensku. Takže toto je 

otázka, len nie je to také rýchle. A to musíme robiť na začiatku volebného obdobia, 

teraz na konci volebného obdobia to nemá zmysel. Pán poslanec Alscher. 

 

p.  Alscher: Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviazať na kolegu Pavla Juska a tak isto, by 

som chcel poďakovať pani Miklovičovej, ktorá v bode Rôzne práve otvorila túto 

tému. Nechcel som s týmto vystúpiť, ale keďže sa to tu znova otvorilo, tak by som 

chcel vyzvať, aj keď tu nevidím ani Igora, ale Katku Kostkovú som tu niekde videl, 

že bol som kontaktovaný zo strany rôznych médií, keďže som bol predkladateľom 

toho návrhu na úpravu rozpočtu Cultusu; a teda bol som aj predkladateľom toho 

návrhu ako s tými ... prostriedkami naložiť. Ale zo strany Ružinovskej televízie ani 

zo strany Echa som v tomto oslovený nebol. Už som bol niekoľkokrát kontaktovaný 

aj rôznymi osobami, ktoré ma obviňovali z toho, že chcem zničiť kultúru 

v Ružinove. Takže by som touto cestou sa chcel ponúknuť, že by som chcel veľmi 

rád objasniť celú tu situáciu a celý ten zámer. Takže poprosím potom niekoho z 

televízie, aby ma kontaktovala, aby som mohol veci uviesť na správnu mieru, aj v 

nadväznosti na tú petíciu, ktorú tu spomínali kolegovia. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Barancová. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Sme si hovorili čas 16:15, ale nedá mi, 

lebo sú to veľmi dôležité body. Hoci dnes je skutočne pochod za Slušné Slovensko a 

predpokladám, že všetci slušní občania chcú slušné Slovensko. Ale predsa mi nedá, 

aby som nezareagovala, čo týka toho Cultusu. A preto z tohto miesta by som vás 

chcela poprosiť, aby to šírenie dezinformácií, ktoré sa tu rozmohlo po celom 

Ružinove, aby ste dali na správnu mieru. Ja som zaregistrovala v Rádiu Regina, že 

poslanci chcú predávať budovu Spoločenského domu Prievoz. Keďže som 

poslankyňou za Prievoz a vždy mi záležalo a záleží mi na tejto lokalite, nikdy z 

mojich úst nezaznelo, že by som túto budovu chcela predávať; ba naopak, od 

začiatku volebného obdobia, ešte predchádzajúceho som sa snažila, aby táto budova 

bola zrekonštruovaná a aby tí nájomcovia, ktorí sú v tejto budove, aby boli v 

dôstojných podmienkach. Pretože tie dôstojné podmienky tam nie sú vybudované ani 

doteraz. Ja by som vás opäť, pán starosta, chcela veľmi pekne poprosiť. Máme 

Ružinovské echo, máme televíziu, aby ste akékoľvek šírenie dezinformácií dávali na 

pravú mieru, aby sme informovali verejnosť a občanov tak, ako sa sluší. A to 

znamená, aby dostali správne informácie. Myslím si, že stále hovoriť o tom, že tu je 

nejaká politizácia a idú nejaké voľby, neviem koho sa to týka, ale skutočne - ja sa 

dištancujem od takéhoto niečoho. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: S faktickou pani poslankyňa Šimončičová. 
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p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka tej starej radnice v Prievoze, ja len vás 

upozorňujem, pán starosta, že tam bol pred časom, pred 10-12 rokmi alebo kedy, 

vydaný súhlas na výrub drevín. Bolo by dobré, keby mestská časť tento súhlas - z 

dôvodu toho, že viac ako 1 rok nebol využitý, zrušila, ale rozhodnutie by zrušila. 

Podľa mňa ešte stále je niekde, že stále ešte platí; lebo tam nebola obmedzená doba 

platnosti. Bolo by dobré, keby sa tam nič nerúbalo. Takže ja len toľko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja som vás informoval, že rokujem, respektíve máme 

súdnoznalecké posudky, aspoň mestská časť na Starú radnicu; a zatiaľ ústne bolo 

prisľúbené - poďme rokovať a majiteľ starej radnice ústne deklaroval, že by predal a 

ja som deklaroval za mestskú časť, že by sme ju kúpili. Ale to je zatiaľ len ústna 

informácia. Teraz sa domáham, aby sme sa stretli a aby sme si vyložili náš 

súdnoznalecký a finančnú predstavu vlastníka. Budem vás určite informovať, ak sa s 

nim stretnem. Dobre. Ďakujem za upozornenie. Pani poslankyňa Reinerová.  

 

p. Reinerová: Len veľmi stručne na margo Cultusu chcem povedať, že už v Rádiu Regina 

odzneli isté dezinformácie, na ktoré ľudia reagujú. A požiadala, by sa tých, ktorí sa 

vyjadrovali a v nesprávnom zmysle - asi tak, že likvidujeme kultúru v Ružinove, aby 

uviedli veci v danom rádiu na pravú mieru. Nebudem každého citovať, každý si 

môže pozrieť v archíve túto reláciu a nech si ju vypočujú tí, ktorí tam dávali 

rozhovory a vyznelo to tak, že poslanci likvidujú kultúru v Ružinove. Nebolo 

povedané, aký je skutočný rozpočet Cultusu, bolo len povedané, že sme zobrali 

peniaze; ale pol milióna - myslím si, že nie je málo na chod tejto organizácie. A 

takisto tam bolo povedané, že ideme likvidovať alebo pravdepodobne sa bude 

predávať Dom kultúry v Prievoze. Vystúpila tam riaditeľka alebo predstaviteľka 

toho tanečného súboru a povedala, že má veľké obavy, ako bol zničený Cultus 

v Darnici, tuná v Ružinove, že bude pravdepodobne tak zničený aj tento objekt a oni 

nebudú mať kde precvičovať. Takže poprosím, aby sa veci dali v týchto 

komunikačných prostriedkoch na pravú mieru. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Lebo evokuje to naozaj - keď zoberie niekto 

štvrť milióna Eur z prevádzky, že sa tie domy musia, že musí sa niečo stať. Veď - 

keby ste navrhli štvrť milióna  z kultúry, tak si viem predstaviť, že by sme nerobili 

programy. Ale keď v domácnosti máte rozpočet a ten ešte ... peniaze investujete 

nielen do prevádzky, ale aj do rekonštrukcie a tu, na začiatku volebného obdobia 

som počul, že prečo my len hasíme veci, kde sú havárie a začalo sa rekonštruovať. 

A bol...  v poradí aj rekonštrukcia spoločenského domu v Prievoze; dokonca 

uznesením sociálnej komisie ste žiadali zrekonštruovať toalety v Dome kultúry 

Ružinov, čo sa stalo. Ale ja som si to až potom uvedomil, že vlastne my sme v 

rozpočte nemali peniaze na rekonštrukciu, ale len uznesením komisie; takže toto bola 

chyba. Ale všetci musíte vidieť alebo musíme vidieť, ako sa rekonštruujú 

Spoločenské domy na Nivách, Dom kultúry na Ružinovskej a  tak isto vďaka vám –

/musíme končiť./ ..k rozumu, ja som, tam nebežalo konanie o vyhlásenie stavebnej 

uzávery a ja som tým investorom povedal, že nebudem taký alibista ako moji 

predchodcovia starostovia, že povedia, že ja nepodpíšem stavebné povolenie, keď 

budete mať všetko v poriadku, lebo idú voľby. Ja som žiaľ, ako -  nechcem hovoriť o 

kupovaní súhlasov a všetkých stanovísk, ale ten investor mi doniesol všetky 

stanoviská a ja som išiel do toho rizika, že je pred voľbami, tak to podpíšem. A žiaľ 

stalo; lebo ja som neveril, že stihnú investori doniesť záväzné stanoviská do 

septembra - októbra, kedy, žiaľ, som musel, teda... podpísal som to stavebné ešte v 
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čase, keď nebežalo konanie o vyhlásení stavebnej uzávery, ale bolo tam konanie v 

územnom pláne zóny.  Faktická pán poslanec Drozd, na mňa a potom poprosím pani 

predsedníčku návrhovej komisie. 

 

p. Drozd: Áno. Ja už iba fakticky. Tu bolo povedané, že tam, kde sa obstaráva územný plán 

zóny, tam sa nevydá konanie o... územné rozhodnutie. Tam sa stavebná uzávera v tej 

rozprave vôbec nespomínala. Možno pán poslanec Patoprstý by to zopakoval. Ide o 

to, že obstaráva sa, aj obstarávala sa na Bajkalskej roh, obstaráva sa aj na Štrkovci, 

tak to je ten istý prípad. Prečo by ste tam mali vydať územné rozhodnutie, alebo... 

tam ste o tom nemali vydať. Ja nerozumiem tomu, čo ste povedali. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím pani predsedníčku návrhovej komisie, aby predniesla 

návrhy uznesení v poradí ako boli prednesené v bode Rôzne. 

 

p. Tomášková, návrhová komisia: Napriek tomu, že bola dlhá debata v bode Rôzne, ja 

mám stále len jeden návrh uznesenia; tak je to asi správne. A to je kolegu Patrika 

Guldana. Ja som si ho dovolila upraviť; doplnila som, že tam je v bode Rôzne a 

osvojil si si to, čo navrhol pán kolega Vojtašovič, to je v bode 5, že tá zmena tých 

podlažnosti. Takže s tým osvojeným návrhom... kolegovia, je to pomerne na 1 

stranu, máte to na stoloch, takže v tom prednesenom  ... v tej prenesenej podobe 

návrhu, prosím, pán starosta dajte hlasovať o návrhu uznesenia. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vieme o čom budeme hlasovať? Vieme. Pripravme sa na 

hlasovanie.  Hlasujeme. 

 

Hlasujeme: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Uznesenie bolo schválené. Za hlasovalo 11 

poslancov, nikto nebol proti,  2 sa zdržali, 2 nehlasovali.  

hlasovanie č. 17 

 za: 11  proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2  

– uzn. č. 588/XXXV/2018 

 

Záver 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ešte raz - uznesenie v bode Rôzne bolo schválené. Poprosím ešte 

záverečnú prezentáciu.  Veľmi pekne ďakujem, že aj napriek času a dňu ste prišli 

a uznesenie ...  zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné  až do konca. Ešte raz, veľmi 

pekne ďakujem a poprosím o záverečnú  prezentáciu.  Želám pekný deň.   

 záverečná prezentácia: 14 

 

Overovatelia: 

PhDr. Patrik Guldan, v. r.  ................................................. 
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