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Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Ružinov 
 

 

 

 

Z á p i s n i c a  

 

z rokovania XXXVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava - Ružinov, ktoré sa konalo dňa 22. mája 2018 

 

 

Zasadnutie viedol : JUDr. Ing. Dušan Pekár – starosta 

 

Overovatelia : Mgr. Petra Palenčárová, Ing. arch. Lucia Štasselová 

 

Návrhová komisia:               Ing. Martin Patoprstý,  Ing. Vladimír Sloboda , JUDr. Martin 

Vojtašovič 

Ospravedlnení:  MVDr. Marián Gajdoš, Mgr. Martin Ferák, Mgr. Attila 

Horváth, Mgr. Martin Lazík 

 

Neskôr prišli:  Ing. Tomáš Alscher, Bc. Radovan Bajer, Mgr. Martina 

Fondrková, Ing. Peter Hrapko, Ing. Anna Reinerová 

 

Skôr odišli:  Ing. Tomáš Alscher, Ing. Peter Hrapko, Mgr. Petra 

Palenčárová, JUDr. Daniela  Šurinová, Ing. arch. Lucia 

Štasselová,  

 

 

Program 

 

 

1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  návrhovej komisie, schválenie  programu  

 – uznesenie č. 612/XXXVII/2018 

2. Návrh na schválenie doporučených žiadostí o poskytnutí grantu na rok 2018 

Predkladá: PaedDr. Barancová, predsedníčka KPP 

 – uznesenie č. 613/XXXVII/2018 

3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ....../2018 zo 

dňa .......2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 614/XXXVII/2018 
4. Návrh  na prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné 

číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho podielu 

na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 

zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č. 615/XXXVII/2018 
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5. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska 

č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie 

Nivy, obec Bratislava – m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom 

dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č. 616/XXXVII/2018 
6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 57 a čl. 91) 

Predkladá: starosta 

 – uznesenie č. 617/XXXVII/208 
7. Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková 

Predkladá: zástupca starostu 

 – uznesenie č. 618/XXXVII/2018 
8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne 

v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D“ 

Predkladá: 1. zástupca starostu 

 – uznesenie č. 619/XXXVII/2018 
9. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

Predkladá: prednosta  

 – uznesenie č. 620/XXXVII/2018 
10. Interpelácie 

11. Rôzne 

a) Verejné zhromaždenie obyvateľov k téme ÚP-Z a stavebné uzávery v Ružinove 

Predkladá: Ing. Patoprstý, JUDr. Vojtašovič, Mgr. Adamec, Mgr. Matúšek, poslanci 

- uznesenie č. 621/XXXVII/2018 

b) Vytvorenie tienenej zóny na detských ihriskách v Ružinove 

Predkladá: Ing. Reinerová, poslankyňa, Ing. Patoprstý, poslanec 

- uznesenie č. 622/XXXVII/2018 

c) Vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie pre posudzovanie projektov 

Predkladá: PaedDr. Barancová, poslankyňa 

- uznesenie č. 623/XXXVII/2018 

 

 

 

 

PREPIS 

 

z XXXVII. Zasadnutia MZ MČ Bratislava – Ružinov, konaného dňa 22.05.2018 

v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 

 

 

Bod č. 1 

Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže, dámy a páni, opäť vítam vás na tridsiatom siedmom rokovaní 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. To, čo som 

ospravedlnil, tých, ktorí neprídu, tých ktorí prídu skôr, respektíve požiadali o skorší 

odchod, to platí, nikto iný sa nenahlásil. Ešte raz si dáme prezentáciu, aj keď teraz je 

tu zaprezentovaných pätnásť poslancov. Skúsme to ešte raz a budeme pokračovať. 
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Neuvedený: Máme čakať na pípnutie? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie, nie, nie. Pätnásť. Asi nás je pätnásť. Viac nás zatiaľ nebude. 

Vidíte si tam mená svoje? Dobre. Čiže prezentovaných prítomných pätnásť poslancov. 

Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov 

zápisnice navrhujem zvoliť pani poslankyňu Palenčárovú a pani poslankyňu 

Štasselovú. Má niekto iný návrh? Nie je to tak. Pripravme sa na hlasovanie. 

Hlasujeme. 

 

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

Overovateľmi zápisnice boli zvolené pani poslankyne Palenčárová a pani poslankyňa 

Štasselová. 

hlasovanie č. 1 

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

– uzn. č. 612/XXXVII/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť pána poslanca Patoprstého, 

pána poslanca Slobodu a pána poslanca Vojtašoviča. Má niekto iný návrh? Nemá. 

Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

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

návrhovej komisie sú páni poslanci Patoprstý, Sloboda a Vojtašovič. Poprosím, aby 

ste si zobrali materiály, presunuli sa na miesto určené návrhovej komisie, zvolili si 

spomedzi seba svojho predsedu a oznámili mi jeho meno. 

hlasovanie č. 2 

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

– uzn. č. 612/XXXVII/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Obdržali ste v pozvánke návrh programu dnešného zasadnutia, 

pýtam sa, či sú k programu doplňujúce respektíve pozmeňujúce návrhy. Nech sa páči, 

pán... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Najprv hlasujeme... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ospravedlňujem sa. Najskôr budeme hlasovať o programe, ako bol 

zverejnený  a potom budeme hlasovať o doplňujúcich návrhoch. Čiže pripravme sa na 

hlasovanie o programe tak, ako bol predložený. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo trinásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. Čiže program sme schválili.  

hlasovanie č. 3 

 za: 13  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 1  

– návrh bol schválený 

 

p. Pekár, starosta MČ: Teraz sa pýtam, či má niekto doplňujúce, respektíve pozmeňujúce 

návrhy k programu. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja by som mal jeden návrh na doplnenie programu. Všetci 

sme sa zúčastnili alebo prevažná väčšina sme sa zúčastnili poslaneckého prieskumu na 
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základnej škole Ružová dolina. Tento materiál je informačný materiál a myslím si, že 

je tak dôležitý, aby sme o ňom diskutovali a pravdepodobne prídu aj občania, preto 

som zvolil ho zaradiť pred bod programu Kontrola plnenia uznesenia, teda na koniec 

a navrhujem zaradiť teda informáciu o výsledku poslaneckého prieskumu na 

Základnej škole Ružová dolina do programu rokovania Miestneho zastupiteľstva 

Bratislava – Ružinov pred bod programu Kontrola plnenia uznesení. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje... Faktickou pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, to bolo ešte 

pred tým, ako vystúpil pán kolega Jusko. Ja sa ospravedlňujem tuto aj Táňa namietla, 

že ja už som si sem sadol, lebo dopredu sme boli dohodnutí, že teda v akom zložení 

asi budeme v návrhovej komisii a zakaždým nám na začiatku uchádzajú tie prvé 

hlasovania. Takže nech to máme už administratívne správne. Takže len kvôli tomu aj 

som si sem sadol hneď na začiatok. A druhá vec, chcel som vás aj poprosiť 

a upozorniť zároveň. Máme nový rokovací poriadok, respektíve zmenu v rokovacom 

poriadku, kde sme upravili dôležitú vec. Za prítomných sa považujú nielen tí, ktorí 

hlasujú, ale aj tí, ktorí majú zasunutú kartičku v zariadení. To znamená, že tie kvóra sa 

budú počítať aj z tých, ktorí budú mať zasunutú kartičku a nehlasujú. Preto by som 

chcel poprosiť, dávajte si pozor na to, keď odchádzate z miestnosti, aby ste tú kartičku 

mali vytiahnutú. Respektíve počítajte s tým, že keď odídete a bude sa o niečom 

hlasovať, že tú kartičku si nájdete vytiahnutú, aby nebolo započítané kvórum za 

niekoho, kto nie je prítomný pri hlasovaní. Asi toľko za mňa. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja by som poprosila predsunúť pred bod 2 bod 8 ako bod 02 

alebo teda 2 a potom sa posunú všetky ostatné označenia, to je grantový program. 

Keďže viacerí členovia grantovej komisie avizovali, že budú musieť skôr odísť. 

Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Guldan: Ďakujem pekne. Ja len krátko. Nemyslím si, že by sme mali špeciálne rokovať 

s osobitným bodom programu o veci, ktorá... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pardon, tu nie je diskusia... Nie je to diskusia... 

 

p. Guldan: ... ktorá nie je v našej kompetencii... 

 

p. Pekár, starosta MČ: To teraz diskutujeme k návrhu programu. Pán poslanec Vojtašovič. 

 

p. Vojtašovič: Ja len chcem informovať, že návrhová komisia sa uzniesla, že predsedom 

komisie bude pán poslanec Sloboda. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ja by som... Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem. Sedemnásteho mája občianske združenie Štrkovec pre všetkých 

odovzdalo petíciu a vy ste, pán starosta, sľúbil, že petícia, ktorá bude mať viac ako 

päťsto podpisov, čo mala táto petícia, že ju zaradíte do programu. Ja ho nevidím, že by 

bol zaradený. Preto navrhujem, aby tú petíciu na dnešnom zastupiteľstve sme 

prerokovali. Občania prídu. Po sedemnástej hodine. Čiže ako predposledný bod. 
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p. Pekár, starosta MČ: Materiál? 

 

p. Matúšek:  Obstarávanie... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Materiál bude predložený? 

 

p. Matúšek: Materiál... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec, teraz diskutujeme úplne mimo. Ja poviem svoju teda 

verziu, ako sa prerokováva petícia. Petícia musí byť vybavená. Petícia má svoje 

lehoty, čiže preto som nepredložil petíciu do zastupiteľstva, pretože sme požiadali 

o predĺženie o tridsať dní a bude predložená v lehote ako stanovuje zákon. Nie je 

predložená z týchto dôvodov. Hovoríme tu o programe. Ak chceš tento program... 

tento bod navrhnúť, nech sa páči, navrhni, ale potrebujeme materiál. 

 

p. Matúšek: Ten materiál ste predsa dostali. To je jedna vec. A druhá vec, doteraz s takýmto 

postupom... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Končím diskusiu. Ak je návrh do programu, nech sa páči. Návrh 

bodu do programu. 

 

p. Matúšek: Vysvetlím, lebo som porozumel tomu, čo ste povedali, pán starosta... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Program do... 

 

p. Matúšek: Nemám vôbec výhrady, aby to išlo do júnového, aby bol dodržaný zákon, len 

doteraz ste takým postupom nepostupovali, keď tu došla petícia. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Chcem dodržať rokovací poriadok, tak preto to nebudem 

komentovať. Ešte z mojej strany poprosím o doplnenie materiálu o informáciu 

Vzdanie sa pani predsedníčky, pani poslankyne Barancovej komisie grantovej 

a navrhujem to ako bod tri. Čiže po grantoch bude tento bod, kde pani... zoberieme na 

vedomie vzdanie sa pani predsedníčky alebo pani poslankyne ako predsedníčky 

grantovej komisie. Čiže za bod 2 Granty. Pán poslanec a predseda návrhovej komisie, 

nech sa páči, faktickou. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem. Takisto poprosím predložiť teda ten 

materiál, aby sme ho mohli zaradiť do programu... 

 

p. Pekár, starosta MČ: To bude len uznesenie, ktoré predloží pani poslankyňa... 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: No, ale tak to je rovnako takisto mohla tam byť 

len uznesenie k nejakej petícii. To znamená, takisto materiál treba predložiť ku 

každému jednému z týchto bodov. Ak ho niekto chce navrhnúť, tak nech predloží 

a budeme hlasovať o tom, čo fyzicky dostane návrhová komisia ako materiál. Tie 

materiály, ktoré nebudú predložené, tak nedáme o nich hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. Žiadne materiály nie sú. Za chvíľu príde ten materiál, poprosím 

organizačné, aby pripravila ten návrh novej pozvánky. 
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p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. To znamená, boli predložené 

návrhy v prvom rade pánom poslancom Juskom, aby informatívny materiál 

z poslaneckého prieskumu na Základnej škole Ružová dolina, aby bol presunutý pred 

bod Kontrola plnenia uznesení. Tento návrh bol doručený návrhovej komisii, tak 

poprosím, aby ste dali hlasovať o doplnení tohto bodu do programu. 

 

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

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Zmätočné hlasovanie, ešte raz zopakujeme. 

hlasovanie č. 4 

 za: 7  proti: 3  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2  

zmätočné hlasovanie 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale pred tým vyskúšajte, prosím vás. Tí poslanci, ktorí si myslíte, že 

vám buď nehlasovalo alebo nezaregistrovalo hlasovanie vaše hlasovacie zariadenie. 

Technikov poprosím, aby to vyskúšali a ideme hlasovať ešte raz. Kto? Pán poslanec 

Turlík. 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Je to opravené? Môžeme? Môžeme už priamo alebo vyskúšame? 

Môžeme priamo? Takže ešte raz. Pripravme sa na hlasovanie. Vieme, o čom budeme 

hlasovať. Prvý pozmeňujúci návrh, hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo osem poslancov, štyria boli proti, dvaja sa zdržali. Nebol schválený 

tento pozmeňujúci návrh. Poprosím pána predsedu ďalší. 

hlasovanie č. 5 

 za: 8  proti: 4  zdržali sa: 2  nehlasovali: 2  

– návrh nebol schválený 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ďalší návrh predložila pani 

poslankyňa Štasselová, keďže nežiadala predloženie materiálu, ale iba predloženie... 

preloženie bodu osem pred bod dva. Dajte, prosím, o tom hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Za bod dva? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nie... Ako bod dva. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ako bod dva. Tak pardon. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Vieme, o čom budeme hlasovať. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo pätnásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal. Táto zmena 

bola schválená. Poprosím, pán predseda, ďalší návrh. 

hlasovanie č. 6 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 0  

– návrh bol schválený 
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p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Pán Matúšek síce chcel 

predniesť nejaký teda pozmeňujúci návrh k programu, tak ale návrhová komisia ho 

nedostala, takže o tom nehlasujeme. A pán starosta... nedostali sme nič, či?  Aha, jáj, 

ospravedlňujem sa. Zrovna kolegovia majú. A toto je návrh, koho vlastne? Lebo tu je 

napísané, že predkladá to pani Barancová... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Barancová ako predsedníčka grantovej komisie sa 

vzdáva tejto funkcie a treba to zobrať na vedomie. Od predsedov poslanec... 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ja tomu rozumiem, ale tu je predkladateľ uvedená 

pani Barancová, ktorá to nepredložila. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ja som to dal ako návrh doplnenia programu. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Dobre. Prečítam z rokovacieho poriadku. 

Poslanec môže požiadať zaradiť do programu rokovania aj materiál, ktorý nebol 

prerokovaný miestnou radou alebo komisiami miestneho zastupiteľstva. Musí však 

spĺňať náležitosti bodov 3 až 5 tohto článku. Stanoviská v zmysle bodu 5 tohto článku 

nemusia byť priložené ak komisie materiál neprerokovali. O zaradenie takéhoto 

materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva rozhodne miestne zastupiteľstva 

v rámci schvaľovania programu zasadnutia osobitným hlasovaním. Poslanec musí 

materiál predložiť všetkým poslancom, starostovi, zástupcom starostu, prednostovi, 

miestnemu kontrolórovi, organizačnému referátu pred hlasovaním o zaradením 

materiálu. Bod číslo 3 až 5 rieši, že má byť vypracovaný vecne a časovo tak, aby bolo 

možné prijať uznesenie. Materiál musí obsahovať krycí list, názov materiálu, meno, 

priezvisko predkladateľa, obsah materiálu, termíny prerokovania materiálu, návrh 

uznesenia na dôvodovú správu, text materiálu a tak ďalej. Spĺňa to náležitosti alebo to 

nespĺňa náležitosti podľa návrhovej komisie? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: V bode Rôzne. Samozrejme, to bodu Rôzne sa 

tieto ustanovenia netýkajú. Ja len chcem podotknúť, že to ustanovenie o doplnení 

programu začína slovom poslanec. To znamená, že poslanec by mal predložiť ten 

materiál. Žiadny poslanec teda to nepredložil. A druhá vec je, nespĺňa to náležitosti. 

Takže návrhová komisia sa uzniesla na tom, že tento materiál nepredloží na rokovanie. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre. Hlasujeme o programe ako celku. Pripravme sa na 

hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo trinásť poslancov, nikto nebol proti, traja sa zdržali. Veľmi pekne 

ďakujem. 

hlasovanie č. 7 

 za: 13  proti: 0  zdržali sa: 3  nehlasovali: 0  

  – uznesenie č. 612/XXXVII/2018 

 

Bod č. 2 

Návrh na schválenie doporučených žiadostí o poskytnutí grantu na rok 2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pokračujeme bodom číslo 2. Poprosím pani podpredsedníčku 

grantovej komisie, aby uviedla materiál. 
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p. Palenčárová: Ďakujem, pán starosta. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, 

dovoľte mi predložiť návrh na schválenie doporučených žiadostí o poskytnutí grantov 

na rok 2018. uzneseniu zo dňa 13. februára 2018 miestne zastupiteľstvo schválilo 

grantový program, výzvu Mestskej časti Bratislava – Ružinov pre rok 2018 na základe 

platného VZN-ka. V tomto schválenom grantovom programe sa zadefinovali aj 

špecifické priority grantového programu. Na základe tohto schváleného materiálu 

vyšla aj výzva, ktorej termín ukončenia podávania grantov bol 3. apríl 2018. K tomuto 

dátumu mestská časť obdržala sedemdesiatštyri žiadostí o grant. V prvom kole boli 

skontrolované všetky formálne náležitosti doručených grantov, čo malo za úlohu 

poverený zástupca úradu. Ak sa nemýlim, dobre pozerám, dvadsať grantov bolo 

vyradených práve z dôvodu nesplnených formálnych náležitostí. Čiže do ďalšieho 

hodnotenia bolo posunutých päťdesiatštyri grantov. Z týchto päťdesiatich štyroch 

grantov Grantová komisia posudzovala obsahové kritériá aj rozpočet jednotlivých 

žiadostí a odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť štyridsaťjedna žiadostí o grant 

aj s rozpočtom ku jednotlivým žiadostiam s celkovou sumou 139 918 eur 44 centov. 

Presnú tabuľku týchto grantov nájdete v prílohe daného materiálu. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto... pán poslanec Adamec, nech sa páči. 

 

p. Adamec: Ďakujem. Ja mám problém s tým, že my sme nedostali materiál. Tu som sa 

dozvedel, že materiál visel na webe. Ale ja nechodím na web  len tak sa dívať. Čakal 

som, že dostanem materiál. Toto je vážny bod, o ktorom chcem vedieť, čo sa tam 

dialo, čo tam je napísané, aké granty sa odovzdávajú. Ja samozrejme podporím tie 

granty, pretože tí ľudia na to čakajú, aj keď spôsob, akým sa nám predkladajú, si 

nezaslúži schválenie. To podotýkam. Pre bordel, neporiadok a naozaj neuveriteľný 

spôsob predkladania úradom. Nerozumiem tomu. Keď sa niečo vešia na web, tak to 

má nejaký referát na starosti. No tak aspoň nám dajte SMS-ku alebo aspoň nám dajte 

niečo, aby sme vedeli o tom, že si to viem prečítať. Teraz ideme schvaľovať niečo, čo 

sme nečítali. Veľmi ma to mrzí kvôli ľuďom. A nie, že by som mal dôveru k tej 

grantovej komisii. Ja k tej grantovej komisii nemám vôbec dôveru. Ale kvôli ľuďom ú 

ruku zdvihnem. To ako hovorím. Ale preboha živého, čo toto je za spôsob 

predkladania grantov? Veď to nie je... granty nie sú hocičo. To sú peniaze, ktoré sú na 

nejakom základe, nejakým výberom robení tí predkladatelia. Ako neviem... nemám na 

to slov, lebo nechcem teraz byť zlý, že budem obviňovať. Pretože to sú teoretické 

veci. Nemám koho obviňovať, hej? Ale môže... viete. Ako naozaj toto môže pôsobiť 

aj ako čachre-machre, no. Že to už musím takto povedať. Ale neho... nechcem to 

povedať, že to takto bolo. Zdvíham za to ruku. Len som chcel povedať, že spôsob sa 

mi nepáči. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pán prednosta, nech sa páči. 

 

p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, rád by som sa ospravedlnil, ale žiaľ, nemôžem v tomto prípade, pretože som 

presvedčení, že zamestnanci miestneho úradu urobili všetko, čo bolo v ich silách. 

Zamestnankyňa, ktorá je tajomníčkou, gestorkou komisie grantovej, mala tento 

materiál pripravený už niekoľko týždňov. Komisia najprv bola neuznášaniaschopná, 

potom včera zasadala, začala o štvrtej, o piatej tento materiál podpísaný... o piatej bol 

podpísaný tento materiál všetkými prítomnými členmi komisie, následne na to 

v priebehu piatich minút bol zverejnený. Ako skôr sa nedalo ani zaslať ani poslať. Je 

mi to ľúto. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za vysvetlenie. Faktickou na pána poslanca Adamca pán 

poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ja sa stotožňujem to, čo povedal pán poslanec Adamec a to, čo povedal pán 

Olexík, zlyháva komunikácia, to je jasný dôkaz toho. Ja chcem len vysvetlenie, preto 

som sa prihlásil faktickou. Pod číslom 14 je občianske združenie Samaria, 

Radlinského 47, Hlohovec a žiadajú grant Komunitné centrum Samaria, miesto 

aktívneho prijatia, bolo schválených 4002 euro na rozvoj komunitného života. To 

absolútne nerozumiem, čo to tu robí. Je to preklep? 

 

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

 

p. Turlík: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel, pán Adamec, reagovať na vás trošku, 

lebo žiaľ, je to vizitka nás poslancov, ktorí rokujeme v tej grantovej komisii a myslím 

si, že v tomto prípade úrad urobil presne to, čo povedal pán Olexík, mi v podstate 

vysvetlil úplne všetko. A my poslanci sme rokovali niekoľkokrát o grantovej výzve. 

Tým, že sme teraz našu komisiu od vypísania výzvy, neviem, či štyri alebo päťkrát 

sme nesedeli a intenzívne rokovali, myslím si, že je to, že sme... alebo je to svedectvo 

toho, že sme sa veľmi zodpovedne k tomu postavili. Na druhej strane nevedeli sme 

prijať nejaký konsenzus a veľmi častokrát sme sa museli k tomu vracať a jednalo sa 

častokrát o formálne veci. Nebudem vyťahovať z tej komisie, čo všetko sme museli 

podstupovať, ale chcem povedať, že je to otázka našej vizitky, nás poslancov, pretože 

častokrát by mohli byť aj tie rokovania kratšie a podobne. Na, reakcia pána Matúšeka, 

nedodržal rokovací poriadok v tom zmysle, že mal reagovať na pána Adamca a riešil 

pripomienku v materiáli. Ten grant sa týkal práve oblasti alebo situácie z Ružinova. 

Riešil problematiku v Ružinove, hoci tá organizácia má sídlo niekde v Hlohovci. Ale 

ich činnosť sa realizuje a vykonáva na území Ružinova. Takže a je to určitá 

charitatívna činnosť, ktorú keď si dobre spomínam, realizujú. Takže ja by som v tomto 

prípade, myslím, že ten útok na úrad neprináleží. Ten, aj pani tajomníčka, by som 

chcel touto... tak verejne povedať a poďakovať jej, že dokázala v práci nadčas a tak 

ďalej veľmi promptne po večeroch a tak ďalej sa snažiť všetky tie zápisnice robiť 

najlepšie tak, ako vedela, ale my poslanci sme stále boli nespokojní, stále sme mali 

nejaké pripomienky k tým zápisniciam a podobne a to je možno trošku teda na ten náš 

vrub, na to vysvetlenie. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: A pán poslanec Adamec ako reakcie na poslancov. 

 

p. Adamec: Ďakujem pánovi kolegovi Turlíkovi za vysvetlenie. Tým pádom sa 

ospravedlňujem smerom k úradu, ak je to teda takto. Nebudem to už ďalej rozoberať, 

ale niekde to proste nie je úplne, podľa mňa, v poriadku. Ale teda sa ospravedlňujem 

pánovi prednostovi a cez pána prednostu úradu. Ďakujem, pán poslanec. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Barancová faktickou, ale teraz nemá na 

koho, lebo boli reakcie na pána poslanca Adamca. Na koho? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Pekár, starosta MČ: To už je, už sa nedá. Riadnou poprosím. Pani poslankyňa Štasselová. 

 

p. Štasselová: Ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, že sa to takto vysvetlilo, len chcem ako 

malú nejakú technickú poznámku, že rozpočet, na ktorý bol viazaný grantový 

program, bol schválený až vo februári. To znamená, že o dva týždne alebo teda aj 
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viac, teraz z hlavy si to neviem rýchlo prerátať, sa skrátil čas na podávanie žiadosti 

o grant. Tie organizácie mali naozaj na to dva týždne. A tým pádom sa ale skrátil aj 

čas na rozhodovanie. Čiže my sme naozaj reálne mali takmer polovicu času, ktorého 

sme mávali štandardne po iné roky a preto sme sa aj tak v takom ako kebyže tlaku 

museli stretávať na viackrát a reálne sme si to odsúhlasili až včera, takže len na 

doplnenie informácie. 

 

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

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja sa takisto ako člen grantovej komisie 

v skratke k tomu vyjadrím. V princípe súhlasím s tým, čo povedali moji predrečníci 

kolegovia z komisie, ale nemôžem súhlasiť s tým, čo povedal Igor Adamec, že tam 

boli nejaké čachre-machre. Súhlasím s tým, že tento rok to naozaj bolo neštandardné, 

pretože mali sme novú tajomníčku, poverenú tajomníčku, potom tajomníčku, ktorá 

bola už na plný úväzok, ktorá aj keď urobila skvelú prácu, lepšiu ako tie tajomníčky 

pred tým, mali sme už tretiu tajomníčku za toto volebné obdobie, čo tiež nie je dobrá 

vizitka, pretože ten grantový programe je naozaj špecifický a mal by tam byť človek, 

ktorý sa tomu venuje dlhodobo a na plný pracovný úväzok, nie tak ako teraz pani 

Pindjaková, ktorá to má iba ako doplnok k svojmu pracovnému úväzku a potom je 

logické, že buď musí zanedbávať svoju prácu alebo nestíha robiť granty alebo píše 

zápisnice doma po večeroch a stane sa, že sa tam aj nájdu chyby. Ale zo strany 

grantovej komisie a teraz bez ohľadu na to, že kto tam sedí z kolegov, tak si myslím, 

že to bolo najviac čestné, transparentné a férové, ako sa dalo. Niekoľkokrát sme sa 

stretávali, aj sa zvyšoval hlas, aj teatrálne niektorí odchádzali, aj sa predsedníčka 

nakoniec vzdala kvôli tomu celému rošambó okolo toho, čo bolo, postu predsedu 

komisie a ja sa jej ani nečudujem, pretože v tej situácii, aká to bola, tak zrejme nikto 

by nechcel byť predseda. Ale aj napriek tomu sme sa včera opakovane už 

niekoľkýkrát stretli, dohodli sa... dohodli sme sa na tom, že vzájomne všetci členovia 

grantovej komisie budeme predkladatelia materiálu, aby sme deklarovali to, že naozaj 

všetci za tým stojíme a tým pádom si myslím, že by to malo byť aj jasná výzva pre 

zastupiteľstvo, že sa to má schváliť, pretože naprieč politickým spektrom a klubmi, 

všetci sú predkladatelia, všetci sú stotožnení s tým materiálom. Aj napriek tomu, že to 

bolo naozaj neštandardné, hektické a určitými situáciami aj tragikomické, tak 

našťastie ten materiál tu dnes máme a môžeme podporiť dobré myšlienky, občianske 

združenia a komunity v Ružinove. Ďakujem. 

 

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

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže naozaj ten materiál sme 

dostali až dnes, keď bol zverejnený, rád by som dostal od niekoho z grantovej komisie 

vysvetlenie, prečo naozaj ten bod, ktorý spomínal tu pán kolega Matúšek ako číslo 14, 

občianske združenie Samaria Hlohovec a zároveň máme tu arcidiecéznu charitu DSS 

a RS Samária, majú niečo spoločné? To by ma tiež celkom zaujímalo, lebo názov je 

podobný, že či je to... či konajú spolu v zhode alebo či to je akože len zhoda názvu, 

vôbec netuším. Za predchádzajúcich období bolo zvykom, že keď sme schvaľovali 

granty a dotácie, dostali sme zároveň aj zoznam tých, ktorým tie dotácie pridelené 

neboli. Tu vidím, že ten zoznam chýba. Zároveň som si všimol, že teda zápisnice 

z vyhodnotenia takisto chýbajú, čo sa týka grantovej komisie. To naozaj je také, pre 

mňa trošku zvláštne, že hlasovať narýchlo o niečom, čo som sa dozvedel dnes, je 

divné. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Tomášková. 
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p. Tomášková: Ďakujem za slovo.. Grantový systém pred siedmimi takmer rokmi bol presne 

pre to založený, aby podporil komunitný život v Ružinove a to hlasovanie, ktoré 

dneska prebehne na už ôsmom grantovom roku alebo siedmom, je presne vedené nás 

poslancov, aby sme podporili dobré projekty. Treba si uvedomiť, že to posudzovanie 

členov grantovej komisie, sme ľudia, je vždycky nejakým spôsobom z každého 

pohľadu toho poslanca subjektívne, ale ako kolektívne rozhodnutie hlasovaním má 

váhu, tú grantovú komisiu. Keďže som v nej štyri roky pracovala, viem, ako 

fungovala, ako sa naozaj vždycky sporili jednotliví členovia práve možno aj vďaka 

svojho videnia, ktoré majú na tento svet, ale výsledkom toho naozaj, si myslím, má 

byť kompromis. Preto si myslím, že naozaj všetci, ktorí sa dneska rozhodujeme za ten 

grantový program, berieme v prvom rade do úvahy tie dobré projekty, ktoré tam určite 

sú a to, že tí ľudia naozaj sa o tie peniaze uchádzajú v dobrom záujme buď charitu 

komunitný život, životné prostredie, sociálnu oblasť. Proste zlepšiť v tom Ružinove. 

Tešia sa, som bola toho svedkom, keď sme tie programy hodnotili minulé štyri roky, 

chodili sme sa pozrieť, že naozaj to podporuje aj záujem o ten verejný život 

v mestskej časti. Ja som len veľmi smutná, že končíme toto volebné obdobie 

posledným rokom takým nejakým, že zrazu je k tejto téme nejaká debata a je mi veľmi 

ľúto a ja si naozaj myslím, že príčinou vznikli také, dovolím si to povedať, relatívne 

nepripravené zásahy do všeobecne záväzného nariadenia, ktorý urobil z grantového 

programu trošku také... také, že aj samotní kolegovia z komisie možno niekedy 

nevedeli, čo sa pred tým schválilo, boli sme tu svedkami narýchlo predloženého 

zmenu VZN-ka účelovo kvôli nejakým veciam. Myslím si, že máme dôstojnosťou 

skončiť ďalší grantový rok s plným vedomím a svedomím, že naozaj všetci 

rozhodujeme, aby ten grantový život v Ružinove pokračoval a berme si z toho 

ponaučenie, že ak niečo máme naozaj zlepšiť a upevniť, je naozaj to fungovanie 

a rozhodovanie, ako tá grantová komisia funguje. Som za to, aby sa vrátil znova do 

toho modelu spred štyroch rokov, kedy naozaj bolo aj viac členov grantovej komisie. 

To znamená, tá objektivita pri hlasovaní bola zaručená a ten spôsob posudzovania sa... 

z nich sa grantová komisia naozaj snaží optimalizovať, aby tam nevznikali to, čo tu 

možno niekedy aj je, že či sú tam protežované nejaké záujmy. Ja osobne za ten 

grantový program zahlasujem. Nie, že by som so všetkými tými grantami bola úplne 

nadšená. Tým, že som štyri roky pracovala, viem aj čítať trošku v pozadí aj názvu, čo 

je za tým. Je mi naozaj ľúto, že neviem, ktoré boli odmietnuté. To budem veľmi rada, 

si pozriem potom na webe, ktoré boli odmietnuté. A naozaj berme to tak, že zlepšujme 

stále ten grantový program, pretože je naozaj pre Ružinov veľmi prínosný. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie? Končím diskusiu. Ešte bola 

prihlásená občianka pani Miklovičová k tomuto bodu. Aj keď teda sme ho presunuli 

z poradia ôsmeho na druhé. Ja som jej písal SMS-ku, ale nevidím ju tu. Ešte raz 

opýtam sa. Je tu? Keď nie, tak žiaľ, potom je ešte prihlásená aj vystúpenie obyvateľov. 

Takže končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh 

uznesenia k tomuto bodu. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Návrh na schválenie 

doporučených žiadostí o poskytnutí grantu na rok 2018. Miestne zastupiteľstvo po 

prerokovaní materiálu po A – Schvaľuje štyridsaťjeden žiadostí o grant na základe 

odporúčania komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia v celkovej sume 139 918, 44 €. Za B – 

Odporúča Dušanovi Pekárovi, starostovi, za prvé zverejniť výsledok schvaľovacieho 

procesu grantového programu na internetovej stránke mestskej časti. Termín, do 

pätnásť dní. Za druhé, uzatvoriť zmluvy o poskytnutí grantu s príjemcami, ktorí 
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spĺňajú podmienky v zmysle VZN číslo 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií 

a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na základe uznesenia 

Miestneho zastupiteľstva. Termín do 30.06.2017. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Koľko? 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: No, je tu 2017... 

 

p. Pekár, starosta MČ: 2018? Takže to je osemnásť. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: No, v materiáloch máte všetci 2017. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak poprosím opraviť na 2018. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? 

Nie sú. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo štrnásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, dvaja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo  dva sme schválili. 

hlasovanie č. 8 

 za: 14  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 613/XXXVII/2018 

 

Bod č. 3 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ....../2018 

zo dňa .......2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej služby 

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. V krátkosti tento materiál 

uvediem ja, potom poprípade ma doplní pani vedúca magistra Valková alebo pán 

zástupca Pener. Od prvého januára 2018 prišla do platnosti novela zákona číslo 

448/2008 o sociálnych službách, kde sa predĺžila doba poskytovania sociálnej služby 

v detských jasliach z 31.12. kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku na 

poskytovanie sociálnej služby na 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 

troch rokov roku dieťaťa, čím túto zmenu je potrebné upraviť aj vo všeobecne 

záväznom  nariadení číslo 21/2017 a čiže táto novela sa týka práve tejto úpravy. A na 

základe faktov, ktoré si môžete prečítať v dôvodovej správe, sú navrhnuté poplatky 

opatrovania dieťaťa rozdelené na hodiny, čiže menej ako päť hodín denne vo výške 

štyri eur za každú hodinu v čase od 7:30 do 12-tej hodiny bez stravy, potom viac ako 

päť hodín vo výške dvadsať eur za celodenný pobyt od 7:30 do 15:30 bez stravy 

a poplatok za stravu je v sume euro päťdesiat za jeden pracovný deň. Toľko úvodné 

slovo, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem, materiál je zrozumiteľný, dobre vypracovaný, ale ja jednému 

nerozumiem a preto som sa prihlásil faktickou. Je tabuľka na strane dva a tá tabuľka 

hovorí o tom aj s poznámkou, že všetky mesačné poplatky sú uvedené bez stravy. 

Nerozumiem jednému. Každé dieťa je rovnaké v jasličkách. Prečo by mali 

v Bratislave a prečo by mali v ostatných krajoch alebo mestách byť takto 

diferencované? Prečo to celoplošne neplatí na každé dieťa rovnaká suma so všetkým? 

Nerozumiem tomu. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nerozumiem otázke... 
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Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

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

návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Návrh uznesenia znie. Miestne 

zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej 

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Dajte prosím 

o tom hlasovať. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Upozorňujem, že toto je všeobecne záväzné nariadenie. Potrebujeme 

trojpätinovú väčšinu. Pred tým ešte by som dal prezentáciu, keďže som videl, že 

niektorí poslanci odišli. Poprosím  prezentujme sa. Čiže štrnásti prítomní, na 

schválenie je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Čiže môžeme 

hlasovať. Sme už uznášaniaschopní. Pripravme sa na hlasovanie. Hlasujme. 

 

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

záväzné nariadenie sme schválili. 

hlasovanie č. 9 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 2  

  – uznesenie č. 614/XXXVII/2018 

 

 

Bod č. 4 

Návrh na prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné 

číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo štyri – Návrh na prevod vlastníckeho práva... 

vlastníctva bytu číslo 27, siedme poschodie v bytovom dome Meteorova 1, 3, 5, 7, 

súpisné číslo 3236 v Bratislave na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho 

podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho 

podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako  prípad hodný 

osobitného zreteľa. Poprosím pána zástupcu Penera, aby uviedol materiál. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo, pán starosta. Vážení 

prítomní, zmluvou o prevode vlastníctva predmetného bytu, ktorý je aj v samotnom 

názve tohto materiálu, sa stala pani Júlia Liebhaberová ešte v roku, koncom roku 

1998. Následne však v neskoršom období, dnes už bývalý manžel menovanej proste 

napadol túto zmluvu na súde. Ten súdny proces bol komplikovanejší, máte ho 

vymenovaný v dôvodovej správe. Dôležitá informácia je, že rozsudok Okresného súdu 

BA II, ktorý nadobudol právoplatnosť v júli minulého roku zrušil právo spoločného 

nájmu tohto bytu a ako nájomcu určil menovanú pani Liebhaberovú. Tá následne 

podala žiadosť o prevod vlastníctva. Štandardná procedúra, starosta požiadal 

primátora hlavného mesta a tak ďalej, súhlas primátora máme, preto predkladáme 

tento materiál. Myslím, že stačí takto v skratke. Ak treba, tak v diskusii potom viacej. 

Ďakujem pekne. 

 



14 

 

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

faktickou na úvodné slovo. 

 

p. Matúšek: Ako pán Pener hovoril, že je to komplikované nielen pre súdy, ale aj pre 

samotnú samosprávu, dvadsať rokov trvá tento prevod. To je troška dlho. 

A v novembri 2017 ste, pán starosta písal list primátorovi mesta Bratislavy a ten 

odpovedal v januári, dneska je máj. Prečo je to tak zdĺhavé, že ten prevod nie je 

urobený k dnešnému dňu, že sa to dostalo až, dá sa povedať, do májového 

zastupiteľstva? Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Chce reagovať pán zástupca, nech sa páči. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Krátka reakcia. No, ako vieme, keď chceme 

mať materiál v májovom zastupiteľstve, ten niekedy býva pripravovaný pomaly už 

v marci. Nebolo to naozaj nejakým odkladaním z našej strany. Je nám jasné, že 

chceme uzavrieť dvadsaťročný príbeh tejto žiadateľky. Nikto by sme taký príbeh 

nechceli... nechceli zažiť. Akonáhle sme mohli, tak sme konali. Chápem, môže byť 

nesúhlas, že prečo to nebolo už na minulom aprílovom alebo skôr, ale naozaj nebolo 

to ani nejakým zanedb... toľko viem čestne prehlásiť, nebolo to ani nejakým naším 

zanedbaním alebo neúmyselným odkladaním. Neviem, či postačí takáto odpoveď, ale 

chcel som, aby to zaznelo. Ďakujem za slovo. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže nepredložili nikto nejaký 

pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, pán starosta, prosím, dajte hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako sme ho všetci dostali a bol nám predložený. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Keďže ide o osobitný zreteľ, tu bude potrebný na 

schválený pätnásť... trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Čiže pätnásť poslancov. 

Ešte pred hlasovaním vás poprosím o prezentáciu. Prezentujme sa. Šestnásť 

prezentovaných, pripravme sa na hlasovanie. Hlasujeme.. 

 

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

k bodu číslo 4 sme schválili. 

hlasovanie č. 10 

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

  – uznesenie č. 615/XXXVII/2018 

 

Bod č. 5 

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 

9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k 

bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku 

parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m.č. 

Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 

7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 5 - Návrh na prevod spoluvlastníckych 

podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 144 m
2
 k bytovému domu Trenčianska číslo 7 v 
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Bratislave, ktorý je postavený na pozemku číslo 9707 v Bratislave katastrálne územie 

Nivy, obec Bratislava, Mestská časť - Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov 

bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Zbierky zákonov o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Poprosím pána zástupcu 

Penera, aby uviedol materiál. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ešte raz ďakujem za slovo. Vážení prítomní, 

naše miestne zastupiteľstvo v roku 2006 schvaľovalo, teda schválilo prevod 

spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku pre vlastníkov bytov v tom 

bytovom dome Trenčianska 7. Avšak jeden vlastník bytu číslo 1 nepodpísal zmluvu 

z dôvodu, že predmetný byt predával. Takisto aj vlastníci bytu číslo 4 manželia vtedy 

zmluvu nepodpísali. Následne vlastne jeden si podal novú žiadosť, druhá žiadosť bola 

obnovená, na základe ktorej predkladáme tento materiál. Myslím, hlavná pointa je, že 

cena pre tieto takzvané tretie osoby v bytovom dome je určená znaleckým posudkom. 

Je to tých 157,74 € za meter štvorcový. Celkovú sumu máte potom v dôvodovej 

správe. Opäť myslím, že takto v stručnosti. Ďakujem za podporu toho predošlého 

materiálu a poprosím aj o podporu tohto materiálu. Ďakujem. 

 

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

 

p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta. V tom materiáli je spomínaný zákon 182 z roku 1993 

o bytových a nebytových priestoroch. Mne tam chýba, keďže ide o bytový dom a je tu 

spomínaný len byt číslo jedna a štyri, tých bytov je tam viacej, postrádam zápisnicu 

z domovej schôdze, kde sa vyjadrujú všetci účastníci a všetci vlastníci, či s tým 

súhlasia, pretože ide o pozemok, ktorý je vlastne pred bytovým domom a potom taká 

otázka. Zrejme, ja som to neprepočítaval, ale je tam rovnaká suma 37785,76 čiže si to 

rozdelili na polovičku a zaplatili výmeru, ktorá je tam uvedená, aspoň tak som to 

pochopil. To je všetko, ďakujem. 

 

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

predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, opäť neboli predložené žiadne 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pán starosta, prosím, dajte hlasovať o návrhu 

uznesenia tak, ako bolo všetkým poslancom predložené, ďakujem pekne. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo pätnásť poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Uznesenie 

k bodu číslo 5 sme schválili. 

hlasovanie č. 11 

 za: 15  proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 0  

  – uznesenie č. 616/XXXVII/2018 

 

Bod č. 6 

Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu 

dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na 

zmenu čl. 57 a čl. 91) 
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p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 6 – Stanovisko Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Bratislava - Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. V krátkosti materiál uvediem ja. 9. apríla 2018 bol na 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov doručený list primátora hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý požiadal starostu mestskej časti 

o písomné stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení dodatkov číslo 

1 až číslo 15, ktorými sa mení článok číslo 57 a článok 91. Tento návrh dodatku 

upravuje pravidlá medzi mestom a mestskými časťami, takzvanú mieru solidarity 

a zároveň reaguje aj zmenu právnych predpisov vo veci miestneho poplatku za rozvoj. 

V krátkosti k týmto dvom bodom. Pán primátor navrhuje, aby solidaritu za veľké 

mestské časti platilo mesto a poplatok za rozvoj, tam sú také technické veci, ktoré nie 

všetci môžu súhlasiť s tým, ako pán primátor vyžaduje od nás podklady, my sme sa na 

regionálnom združení starostov mestských častí dohodli aj s pánom primátorom, 

v akom vyhotovení budeme posielať poplatok za rozvoj a detaily poplatku za rozvoj 

tak, aby možný... tak aby ho bolo možné identifikovať. Poprosím, aby sme tento 

materiál schválili tak, aby mohli prerokovať mestskí poslanci návrh dodatku štatútu 

hlavného mesta, ktorý bude predložený na mestskom zastupiteľstve. Toľko úvodné 

slovo, otváram diskusiu. Pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja som privítal v tom... v tejto zmene jednu vec, s ktorou 

som pred tým nesúhlasil a to je ten bod solidarity, článok 91 odstavec 1 písmeno B, 

kedy sedem mestských častí dostalo milión deväťstopäťdesiattisíc euro ako prejav 

solidarity iných mestských častí. Potešilo ma, že sa to zmenila táto formuláciu, že ju 

uhradí hlavné mesto Bratislava, ak som to správne pochopil. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Áno. 

 

p. Jusko: Čiže vítam tento krok a gratulujem vám, že ste predpokladám starostovia, vyjednali 

tých mestských častí, ktoré mali akoby zo svojho rozpočtu dostať menej, tak to zaplatí 

vlastne Bratislava. Chcem sa ešte spýtať, pán starosta, vy ste spomínali poplatok za 

rozvoj. My sme minule, keď sme sa tak súkromne bavili alebo neviem, či to bolo 

verejne, tak ste mi hovorili vtedy, že z tej... za tie pozemky, čo sa tu plánuje obchvat, 

národná diaľničná spoločnosť, čo sme v takých jednotlivých etapách schvaľovali, že 

sme nedostali nič. Ja sa chcem spýtať. Dostali sme už niečo vôbec z tohto a tretia 

otázka. Spomínate v tomto dokumente ten miestny úrad, že ste mali zásadnú 

pripomienku k bodu článku 91 odsek 3, ale nevidím ho tam. Mňa by zaujímalo, akú 

ste mali pripomienku zásadnú. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tá druhá otázka sa netýka tohto materiálu, ale odpoviem. Hlavný 

kontrolór mesta skonštatoval, že mesto by nám malo zaplatiť poplatok... časť peňazí 

z predaja pozemkov pod diaľničným obchvatom. Je vytvorená komisia a rokuje mesto 

a mestská časť, aby nám to bolo vyplatené a zásadná... zásadná pripomienka. No pán 

primátor podľa našich právnikov nemá kompetenciu, aby nám určoval, akým 

spôsobom identifikujeme poplatky za rozvoj jednotlivých stavieb. My sme sa dohodli 

ústne starostovia s pánom primátorom, len on to chce dať do štatútu. A to zákon ho 

nesplnomocňuje, aby toto bolo v štatúte. Ale to je už na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva, ako sa s tým Mestské zastupiteľstvo vysporiada. Žiaľ, dal to do 

jedného materiálu, preto je tu jeden materiál, ktorý sa... ktorý hovorí o poplatku za 

rozvoj, ale aj o miere solidarite mestských častí. Nikto sa nehlási do diskusie. Končím 

diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia 

k tomuto bodu. 
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p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne, neboli prednesené žiadne 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto prosím, pán starosta, aby ste dali hlasovať 

o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo predložené. Ďakujem pekne. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo šestnásť poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden 

nehlasoval. Uznesenie k bodu číslo 6 sme schválili. 

hlasovanie č. 12 

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

  – uznesenie č. 617/XXXVII/2018 

 

Bod č. 7 

Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková 

 

p. Pekár, starosta MČ: Prejdeme k bodu číslo 7 – Návrh na revitalizáciu športového areálu 

Základná škola Slovenského národného povstania Ostredková. V krátkosti tento 

materiál uvediem ja, potom ma doplní pani kolegyňa Jurkovičová, respektíve 

kolegovia, ktorí budú vedieť odpovedať na otázky. Materiál je spracovaný na základe 

uznesenia číslo 538/XXX/2017. Predkladáme materiál spolu s etapovitou 

rekonštrukciou, respektíve revitalizáciou športového areálu Základná škola 

Slovenského národného povstania Ostredková 14, Bratislava. Táto revitalizácia je 

rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape by sa zrealizovali objekty navrhnuté vo vnútri 

oválu a atletická dráha s doskočiskom, chodníky a osvetlenie. Vidíte to na strane 4, 

kde celkov suma na revitalizáciu, predpokladaná suma je vo výške niečo vyše 383 000 

eur. Stavebnými... so stavebnými objektmi troma a v druhej... to by sme realizovali po 

zmene rozpočtu, ktorý predpokladáme, že bude na budúci mesiac na najbližšom... 

predložený na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov a druhá etapa je vlastne zložená z piatich... z piatich stavebných objektov. 

Táto etapa nás, predpokladáme, že nás bude stáť niečo vyše 188 000 eur. V materiáli 

sú... materiál obsahuje súhrnnú technickú správu s vizualizáciou a vlastne s tým aj 

finančným predpokladom realizácie revitalizácie športového areálu. Toľko úvodné 

slovo, otváram diskusiu. Do diskusie sa hlási pán poslanec Jusko. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Myslím, že keď som tu nastupoval ako poslanec, neveril 

som sa... neveril som, že sa to podarí, pretože problémy s pozemkami nie sú 

jednoduché a určite nie na ostredkoch, je to zložitá vec. Ale chcem sa touto cestou 

poďakovať aj magistrátu hlavného mesta Bratislava, lebo je to aj ich zásluha. Keď 

som tam chodieval, tak videl som, že aj oni mali ten... tú chuť, lebo vedeli, že ide teda 

o športové ihrisko a vedeli, že ide o deti, tak mali chuť nám pomôcť a za čo im teda 

chcem aj poďakovať. To v tej správe ani nie je uvedené. To je riešenie teda toho 

pozemku, čo predchádzalo vôbec revitalizáciu. Potom sme sedemnásť... v októbri 

vlastne a to sa chcem poďakovať všetkým poslancom, prijali túto... toto uznesenie 

k revitalizácii. To je vlastne predposledné ihrisko, ak sa nemýlim ešte Borodáčova 

základná škola, tam nie je revitalizovaný, čiže predposledné ihrisko. Zároveň privítal 

som, že ste to rozdelili aj na etapy, pretože vieme, aká je finančná situácia a celkový 

objem tých finančných nákladov. Ja myslím, že päťstoštyridsať alebo 

päťstošesťdesiattisíc, že je to tak rozdelené na tých tristoosemdesiatštyri v prvej etape. 

Vítam... vítam aj tú prvú etapu, lebo vlastne ľudia sa pýtajú, chcú behať nie po tej 

škváre, ale po niečom takom príjemnejšom, ako je napríklad na Nevädzovej ulici. 
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Takže a pretože tam bolo aj odporúčanie a ja som teda sedemnásteho štvrtý navštívil 

a ďakujem za to aj predsedovi finančnej komisie, že ma prijali a mohol som vystúpiť, 

navrhol som a teda dávam na doplnenie uznesenia. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – 

Ružinov žiada starostu, pána inžiniera magistra Dušana Pekára zapracovať predložený 

materiál do návrhu prvej zmeny rozpočtu pre rok 2018, termín prvá zmena rozpočtu 

pre rok 2018. Takto to formulovala aj finančná komisia. Zámerne som nepísal výšku 

čiastky, pretože mi nebolo povedané, teda nebolo potvrdené, aká je výška rezervného 

fondu, čiže nechávam teda na miestnom úrade vzhľadom na to, aká bude výška 

rezervného fondu a možnosti, aby ste vybrali tú najschodnejšiu cestu realizácie. 

Ďakujem vám. 

 

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

 

p. Tomášková: Ďakujem, pán starosta, za slovo. K tomuto materiálu mám dve poznámky. 

Jedno je, že naozaj na finančnej komisii to bolo dosť predebatované a ja som 

zúčastnila potom toho druhého ostatného rokovania. Budem veľmi rada, ak tá konečná 

suma bude vysúťažená nižšia, pretože ja som sa pýtala na tú kalkuláciu. V porovnaní 

s Medzilaboreckou alebo Nevädzovou tá suma ma trošku prekvapila, že je vysoká, ale 

viem, že radšej sa to niekedy nadhodnotí a potom pevne verím, že ušetríme, lebo je to 

pomerne vysoká suma. A tuná si trošku musím povedať tak, že s potešením chcem 

povedať, že som veľmi rada, že ďalšiu tú školu ideme robiť. Naozaj pán Jusko má 

pravdu. Je to z našich deviatich základných škôl už predposledná. Ja som veľmi rada, 

že pred mnohými rokmi tu sedela kolegyňa poslankyňa Viktória Jančošeková, ktorá 

prišla s týmto nápadom revitalizovať školské areály a v minulom volebnom období za 

masívnej podpory poslancov sa naozaj toto do tých rozpočtov začalo presadzovať 

a naozaj Ružinov, si uvedomme, ja stále to hovorím, má unikátny projekt revitalizácie 

školských areálov. Naozaj, máme ich revitalizované okrem Borodáčovej takmer 

všade. To je... pevne verím, že tá Ostredková bude veľmi rýchlo, teším sa tomu veľmi 

a toto je naozaj príklad toho, že takto má aj pracovať zastupiteľstvo, keď vie presunúť 

svoju myšlienku zjednotiť na ňou, tak je to ešte presadiť a sila toho poslaneckého 

zastupiteľstva je presne v tom, že takéto veci si vie naozaj presadiť a vie to do toho 

rozpočtu dať i keď niektoré veci idú ťažko. Pozemky naozaj sa vysporiadajú ťažko. 

Tam už poslanci naozaj veľmi  nemôžu pomôcť. To už je naozaj na strane tých 

zložiek, ktoré majú výkonnú moc a ja sa strašne teším, ale budem sa ešte viacej tešiť, 

keď sa na to naozaj aj zrealizuje. Je to taký trošku neskorý čas. Ja neviem, či to 

stihneme obstarať, že kedy to bude. Do leta sa to určite nestihne zapojením rozpočtu, 

ale... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Stihne. Stihne... 

 

p. Tomášková: Stihne, tak ja budem iba rada... 

 

p. Pekár, starosta MČ: ... cez prázdniny to chceme robiť... 

 

p. Tomášková: ... iba rada, naozaj, tuná veľmi prosím o podporu tohto uznesenia. Ďakujem. 

 

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

Tomáškovú. 

 

p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Pardon, nemôžem súhlasiť s poslankyňou Tomáškovou 

v jednom, že objem prác na Základnej škole Nevädzová a objem prác na Základnej 
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škole Medzilaborecká sa absolútne nestotožňuje s týmto projektom, pretože tento je 

omnoho väčší a pochybujem o tom, že by sa nejaké peniaze ušetrili. Ďakujem. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne. Nedá mi, musím ale poznamenať k tomuto k tej 

informácii pani Tomáškovej, že ako dobre, že sa konečne začali revitalizovať školské 

areály, že znamená to zároveň aj veľký výrub drevín, to si treba uvedomiť. Ja 

nehovorím, že nejde to teraz aj s účastníkmi konaní, ale donedávna bolo tak, že školy 

si samé revitalizovali bez výrubových konaní a bolo to veľmi nevhodné, pretože sa 

rúbali stromy bez konaní a orezávali sa takisto nie tými najlepšími odborníkmi. Tak 

pokiaľ to ide cez výrubové konania, kde sa dá namietať prípadne voči množstvu 

vyrúbaným stromom, tak je to v poriadku, ale aj tak hovorím, že znamená to veľký 

úbytok stromov revitalizácia školských areálov. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou, ale neviem na koho, lebo už boli faktické. Nech 

sa páči. 

 

p. Guldan: Ja sa chcem poďakovať pani poslankyni Tomáškovej za to, najmä ako povedala 

o tých revitalizáciách školských areálov. Tánička, velice pekne ti ďakujem, povedala 

si to veľmi dobre. Aj že si spomenula starších poslancov, ktorí tu už nie sú, 

potvrdzujem, že to bola tá pani, o ktorej si hovorila. A to, že sme tie školy začali dávať 

do poriadku, to je veľké plus tohto poslaneckého, aj toho predchádzajúceho 

poslaneckého zboru, že sa to takto rozbehlo. Aj teda celého úradu, že to teda podporili, 

že do toho išli, že sa o to starali. Tým sa naozaj môžeme pochváliť všetci. Ďakujem 

pene, Tánička. 

 

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

 

p. Vojtašovič: Ďakujem pekne. Pri tejto revitalizácii ide relatívne o veľké peniaze, 

šesťstotisíc eur cca bude stáť celá revitalizácia. My sme tento materiál mali už dvakrát 

na finančnej komisii a my sme v rámci finančnej komisii požiadali miestny úrad o to 

vzhľadom na to, že ide o takúto vysokú sumu, aby preveril možnosti nejakého 

externého financovania alebo možnosti združovania prostriedkov so susediacim 

športovým gymnáziom alebo s jeho zriaďovateľom, aby nás to nestálo tak veľa. Ak sa 

to samozrejme dá. Čiže ja sa chcem opýtať teda pána prednostu, či vykonali nejaké 

preverenie, či je možné čerpať externé zdroje, či vykonal preverenie, že či má 

športové gymnázium alebo jeho zriaďovateľ záujem o združenie prostriedkov, ak chce 

využívať tento areál. A po tretie sa chcem opýtať, čiže nadväzuje to na to externé 

financovanie, že či sme využili možnosti generálneho pardonu a už nie sme nelegálny 

zamestnávateľ a môžeme čerpať teda nejaké granty a dotácie. Tieto tri otázky vás 

prosím zodpovedať. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Preverili sme externé zdroje, odpoviem za pána prednostu, neviem, 

či si počúval. 

 

p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Áno, počúval. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak, nech sa páči. 

 

p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Takže áno, návrh bol teda, aby 

sa pri spolufinancovaní podieľala aj stredná škola, ktorá je neďaleko tohto areálu. 
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Zatiaľ teda ešte nie je tento návrh nejakým spôsobom dopracovaný, takže zatiaľ 

rátame iba s našimi zdrojmi. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďalšie otázky boli možnosť čerpania fondov. Už dávnejšie, myslím, 

že to bolo aj v Ružinovskom Echu zverejnené, uchádzame sa opäť, máme tú možnosť. 

Teraz pravdepodobne, ale nechcem to zakríknuť. Práve dnes je kolega na školení 

a dostaneme tiež na športoviská, ale myslím, že to je na telocvične. A dúfajme, čo ste 

sa dočítali o wi-fi zónach, voľných wi-fi zónach pre obce na Slovensku. Uvidíme, ako 

to dopadne, lebo tam sa zamrzol... tam zamrzol server, toľko bolo záujemcov na 

Slovensku, ale my sme sa možnože stihli, ale výsledok je nejasný, to uvidíme pri 

elektronickom vyhodnocovaní. Čiže prihlasujeme sa do grantov a dotácií. Čiže som si 

vyčerpal možnosť viesť tento bod. poprosím pána zástupcu, aby... aby sa ujal vedenia. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Budeme pokračovať. Teraz 

prihlásený pán poslanec Patoprstý, nech sa páči. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo. Ja takisto veľmi vítam revitalizáciu tohto areálu, pretože je 

svojím spôsobom zanedbaný. Zatiaľ sa nedalo na ňom nič moc urobiť okrem toho 

florbalového ihriska, ktoré tam slúži, ale aktívnych ľudí a detí na Ostredkoch je naozaj 

veľa aj z okolitých sídlisk ku nám chodia, čiže veľmi sa z toho teším. A nadviažem na 

to, čo hovoril kolega Maťo Vojtašovič, pretože obrátili sa na mňa obyvatelia, dá sa 

povedať, že z aktívnej športovej verejnosti a poslali mi pár pripomienok k tomuto 

areálu. Neviem, či ich mám teraz čítať, alebo ich iba predložím tuto ako súčasť 

materiálu, aby sa s nimi oboznámil úrad a ak to bude možné a relevantné, aby ich 

zahrnul potom do predmetu verejného obstarávania. Je to taká v skratke 

niekoľkobodová odborná štúdia, že ako oni navrhujú ten verejný priestor a areál 

upraviť, aby mohol slúžiť lepšie a viac aj na vyššie športové výkony. Ak je záujem 

kolegov, tak to prečítam, ak nie, tak nebudem zdržovať. Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nasleduje... pardon... nasleduje 

pán poslanec Matúšek, nech sa ti páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem pekne. Ja vítam, že je tu prítomná pani inžinierka, ktorá nám 

spracovala tento materiál. Pani inžinierka Jurkovičová, pardon. A takisto vítam, že je 

tu pani riaditeľka Základnej školy Ostredková a môj príspevok bude naväzovať na 

pána poslanca Vojtašoviča v súvislosti s pánom prednostom, že by som to doplnil. 

Dobre, rokovali ste. Ja sa pripomínam, že na minulom zasadnutí som hovoril práve 

o fúzii športového gymnázia, ktoré vo veľkom využíva priestory Základnej školy 

Ostredková. Keď už robíte takýto veľký obje prác a robíte tam atletickú dráhu, ktorá 

dúfam, že bude prinajmenej taká, ako na Základnej škole Nevädzová. Že sa pýtam 

pána prednostu, či rokoval s vyšším územným celkom o financiách a či rokoval 

s riaditeľom školy a s niekým, kto sa rozumie... rozumie športovým projektom, 

pretože, ak do toho budeme investovať, tak potom mi tu chýba technická záležitosť 

toho projektu, že je to multifunkčné ihrisko a je tam atletická dráha, je tam altánok 

a mnohé ďalšie veci, ale čo ma trápi. Ak tam je atletická dráha a má okruh 

dvestopäťdesiat metrov so štartovacou dráhou a je tam športové gymnázium a vidím 

desať rokov minimálne dopredu, tak vieme veľmi dobre, že atletický štadión na 

súťaže, ktoré v tom prekrásnom prostredí by mohli prebiehať, pretože tá športová 

škola vychováva, dá sa povedať, nielen reprezentantov, aj olympionikov, to je ich 

problém, ale už sme sa mohli podieľať na tom, aby tam bola atletická dráha, ktorá 

spĺňa aj kritériá pretekov, čiže ovál so štyristo metrami. Je to tam možné urobiť, ale 

s týmto sa nepočítalo. A potom jedna taká technická záležitosť. Viacerí 
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spracovávatelia uvádzajú správne v terminológii prosím na strane číslo 2 alebo 3, 

opravte tam, to nie je hod guľou, ale vrh guľou. To potom na tých ďalších stránkach sa 

to správne nazýva, hej, že vrh guľou. Ale hneď na druhej alebo tretej strane máte hod. 

A pánovi Juskovi ako kolegovi poslancovi za to, že bojuje a že to tu viackrát 

pripomínal, vzdávam hold, lebo bol ako taký buldog, ktorý sa ozaj pričinil veľkou 

mierou o to, že tie financie fakticky aj celý projekt sa tam nejakým spôsobom presadil. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Pani poslankyňa Šimončičová, 

ďalšia prihlásená. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. No chcela som doplniť ten môj predchádzajúci vstup, aby 

som nevyzerala ako tá, ktorá nie je spokojná alebo nesúhlasí s revitalizáciou školských 

areálov. Ja som to len potrebovala doplniť, že tie školské areály určite, pokiaľ je 

potreba, tak a odôvodnená, tak ich možno revitalizovať, ak sa na to nájdu peniaze. 

Samozrejme pri tom dochádza aj k výrubu stromov. Len som to preto povedala, že 

donedávna naozaj si školy samé robili aj výruby aj orezy. Príklad toho vidíte. Ten 

neskutočne zle orezaný, predpokladám, že to je topoľ viackmenný, ktorý je tu na 

Základnej škole Mierová oproti ružinovskému úradu, ktorý zakaždým, keď vidím, keď 

vystupujem z trolejbusu idúc na úrad, tak som sa strašne nahnevaná, že také dačo sa 

mohlo stať. Čiže len som chcela povedať, že pokiaľ všetky tie výruby sa dejú cez 

odborný referát nášho úradu, tak je to v poriadku. Takisto by sa mali aj orezy, nech si 

školy nedávajú orezávať stromy halabala tak ako bol ten spomínaný príklad, ale nech 

to ide cez odborných zamestnancov nášho úradu a potom by nemali dochádzať... 

nemalo by dochádzať k takýmto počinom ako ten, čo... ktorý tuto stále vidíme. Ak si 

dovolili rovno pred úradom toto urobiť, tak čo je potom niekde inde, čo z úradu tak 

ľahko nevidieť. Tak ale na to som chcela upozorniť, že samozrejme športové areály sú 

určite veľmi vhodné v školských areáloch. Len každý jeden projekt sa dá urobiť tak, 

aby nedochádzalo k zbytočnému výrubu drevín, lebo to hovorí o tom aj zákon 

o ochrane prírody a krajiny, že každý projektant, každá právnická osoba má si svoj 

projekt prispôsobiť tak, aby nedošlo k zbytočnému výrubu drevín. To je v zákone 543 

z roku 2002 o ochrane prírody a krajiny. Tak len toľko, aby som zas nevyznela ako tá, 

ktorá je proti akejkoľvek revitalizácii areálov základných škôl aj materských škôl. 

Ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Faktická, pán poslanec Guldan 

a avizujem, že potom udelím slovo jednej zo spracovateliek materiálu, pani inžinierke 

Jurkovičovej. Nech sa ti páči, Patrik. 

 

p. Guldan: ... pán  zástupca.  Ja som toho názoru, že výrub stromov má za istých podmienok 

aj môže mať aj pozitívny charakter. Architektonické kancelárie, ktoré pripravujú 

územia na vopred stanovený účel a funkciu, spolupracujú so záhradnými architektmi 

a nemožno jednoznačne podmieňovať alebo forsírovať, aby nedochádzalo k výrubu 

stromov. Ja pracujem v sfére, kde dokonca po dohode s orgánmi Štátnej ochrany 

prírody, dokonca dávame podmienku, aby boli vyrúbané stromy v istých oblastiach, 

kde naozaj to situácia aj verejný záujem vyžaduje. Takže podčiarkujem. Výrub 

stromov môže mať za istých podmienok aj pozitívny, ozdravný charakter. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Katka, dám ti slovo, ale prihlás sa 

mi prosím riadnym. Faktická na faktickú? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 
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p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: V tomto prípade je to správne? Dobre. Tak 

udeľujem ti slovo... 

 

p. Šimončičová: Prosím vás pekne, už sa naučte ten rokovací poriadok, no. Ďakujem pekne, 

pán Sloboda, za uznanie. Ja ho nepoznám, ale toto poznám.  Áno, na to si dávam 

pozor, aby som toto neporušovala. Nechcela som reagovať na pána Guldana, lebo ten 

veľmi stromom nerozumie, ale nedá mi, musím to povedať. Napriek tomu, že bol 

nejakú dobu predsedom komisie životného prostredia tuto pri miestnom 

zastupiteľstve. Ja som nepovedala, že výrub akýkoľvek. Hovorím, ja som povedala, 

musí byť odôvodnený ten výrub a nie je zakázané nič nerúbať, ale treba veľmi zvážiť, 

aby nedošlo k zbytočnému likvidovaniu stromov. Treba si pozrieť zákon, snažiť sa ho 

dodržiavať a hovorím, to hovorí jednak zákon, jednak to hovorí Ústava Slovenskej 

republiky a nedávny rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ďakujem. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. A ako som avizoval, poprosím 

pani inžinierku Jurkovičovú o asi reakciu alebo informáciu na niektoré predošlé 

podnety, otázky. Nech sa vám páči. 

 

Ing. Jurkovičová: Dobrý deň. Na... pri tomto projekte sme realizovali projektovú 

dokumentáciu tak, aby nedochádzalo ku žiadnemu výrubu. Na základe toho sme 

upravili doskočisko, keď sme ho mali navrhnuté na jednej strane, aby sme nemuseli 

vyrúbať ani jeden strom a otočili sme ho na druhý. Čiže ani jeden strom tuná nepadne 

v rámci tohto... tejto projektovej dokumentácie a tejto realizácie tohto ihriska. Všetky 

výruby, ktoré realizujeme v rámci areálu základných škôl, tak ich realizujeme na 

základe fitopatologických posudkov a v spolupráci so životným prostredím. Takže 

toto máme ako zabezpečené určite, sa o to snažíme. To je na základe tých... o tých 

stromov a životné prostredie. A dráha má dvestopäťdesiat metrov dĺžku, pretože 

jedine taká... takýto rozmer sa nám tam zmestil do nášho.. do našich pozemkov, ktoré 

môžeme využívať. Nie je možnosť väčšieho oválu tuná a je... bolo tristo metrov 

obvod, teraz je dvesto päťdesiat a štyri dráhy. Neviem ešte čo... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Nikto ďalší sa... Pán prednosta, 

nech sa páči. 

 

p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ja by som chcel zareagovať na ponuku tuším od 

pána Patoprstého. Áno, môžeme to zobrať do úvahy, ale dovoľujem si pripomenúť, že 

v tomto prípade tieto dokumentácie, ktorá je vypracovaná, by bola asi pozmenená 

a tým pádom pozmeníme... teda pozdržíme celú realizáciu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Nech sa ti páči, Martin, máš slovo. 

 

p. Patoprstý: ... mám. Ďakujem, samozrejme, nechcem zdržovať realizáciu. Preto to ani 

nijako oficiálne  neprezentujem. Iba tak akože pre vás interne, keď sa s tým 

oboznámite a poviete si, že niečo z toho je zapracovateľné a áno, môže to byť, tak áno. 

Keď nie, tak nie a samozrejme, nech to vyjde čo najskôr. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Dobre, ďakujem za vzájomné dovysvetlenie. 

Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Končím diskusiu. Poprosím predsedu návrhovej 

komisie oboznámiť nás so znením uznesenia. Ďakujem. 
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p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne.  Bol predložený jeden doplňujúci 

návrh k uzneseniu pánom poslancom Juskom. A konkrétne v časti, predpokladám, že 

to bude asi časť B. Tak k tej časti A – Schvaľuje návrh na revitalizáciu športového 

areálu ZŠ SNP Ostredková. Tak časť B bude znieť – Zapracovať predložený materiál 

do návrhu prvej zmeny rozpočtu pre rok 2018. Termín, prvá zmena rozpočtu pre rok 

2018. To je ten doplňujúci... to doplnenie uznesenia. Dajte prosím o tom hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Pripomienky k návrhu uznesenia, 

vážení prítomní? Nie je tomu tak? Áno, o doplňujúcom uznesení. Pripravme sa na 

hlasovanie. Nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Už v tejto chvíli vidím, že všetci prítomní za, nikto proti, nikto sa nezdržal, 

ešte... nikto nebol nehlasujúci. A teraz budeme asi hlasovať o uznesení ako celku, 

všakže? 

hlasovanie č. 13 

 za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0  nehlasovali: 0  

  – návrh bol schválený 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne a teraz poprosím, aby ste dali 

hlasovať ako celok už aj s týmto bodom B. To znamená, že za A je – Schvaľuje návrh 

na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková, termín 22.05.2018 a za B – 

Zapracovať predložený materiál do návrhu prvej zmeny rozpočtu pre rok 2018. 

Termín, prvá zmena rozpočtu pre rok 2018. Dajte potom... o tomto, prosím, hlasovať. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Vieme, o čom budeme hlasovať? 

Pripomienky k návrhu uznesenia žiadne? Takže nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie: Za šestnásti, nikto proti, nikto sa nezdržal, jeden nehlasujúci, avšak návrh 

uznesenia bol schválený. Ďakujem vám všetkým, vrátim vedenie schôdze pánovi 

starostovi. 

hlasovanie č. 14 

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

  – uznesenie č. 618/XXXVII/2018 

 

Bod č. 8 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia 

plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 

02 blok D“ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 8 – Vyhlásenie... Návrh na 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o 

nájme nebytového priestoru č. 12-1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v 

objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej ulici v Bratislave, stavebný objekt 02 blok 

D. Poprosím pána zástupcu, aby uviedol materiál. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Už som v éteri. 

Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, možno začnem trošku tak netradične 

upozornením, kým väčšinou sa bavíme o majetku hlavného mesta v správe mestskej 

časti, chcem upozorniť, že tuto sa bavíme o majetku priamo mestskej časti. Naša 

mestská časť má vo vlastníctve nebytový priestor a technologické zariadenie plynovej 

kotolne v objekte Viacúčelový areál na Vietnamskej. Na tento nebytový priestor 
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a kotolňu je uzatvorená... momentálne uzatvorená zmluva o nájme do 31. decembra 

tohto roku s Prvou Ružinovskou a.s. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je teda 

prenájom tohto nebytového priestoru vrátane technologického zariadenia. Nájomná 

zmluva, predpoklad teda uzavretia nájomnej zmluvy je na dobu určitú do konca roka 

2023. myslím, že stačí toľko. Tá dôvodová správa bola veľmi stručná. Ak nejaký 

dotaz, v diskusii mile radi. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu, otváram diskusiu. Faktickou na 

úvodné slovo, pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ja by som sa chcel spýtať pána Penera. V tom materiáli je uvedená pod VI. 

Minimálne výška nájmu plynovej kotolne a návrh ceny tepla. Minimálna výška nájmu 

je tridsaťpäť eur ako nebytový priestor a technologické zariadenie štyritisíc päťsto eur 

za rok. Čiže tridsaťpäť euro na meter štvorcový za rok, to nie je komerčná cena 

a keďže je minimálna, pýtam sa, nechcem to priamo navrhnúť.  My môžeme zvýšiť? 

Lebo keď si prečítam zase prílohu číslo 1 – Návrh na plnenie kritérií, tak tam 

absolútne nie je uvedená tá cena, čiže tam je cena nájmu nebytového priestoru za 

meter štvorcový rok a cena nájmu technologického zariadenia vybodkované za rok, 

hej? Ja sa pýtam, či sa dá licitovať a či sa dá zvýšiť tá cena, nič viac, nič menej. 

Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči, odpovie pán inžinier Rychtárik. 

 

p. Rychtárik: Dobrý deň, je na vás, v akej výške sa rozhodnete. Čo sa týka tridsaťpäť euro, je 

to v zmysle vyhlášky, ktorá dáva nájomcovi ako započítať svoj oprávnený náklad 

v tejto výške. Čiže výška... teda vyhláška hovorí, že tridsaťpäť euro za meter 

štvorcový je jeho oprávnený náklad. Čo je nad túto sumu, vlastne ide z jeho miery 

zisku. 

 

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

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 8. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže neboli prednesené žiadne 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať tak... 

o návrhu uznesenia tak, ako nám bol predložený. Ďakujem pekne. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, traja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo 8 sme schválili 

hlasovanie č. 15 

za: 12  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 619/XXXVII/2018 

 

Bod č. 9 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva 

 

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

zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu, aby uviedol materiál. 
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p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Takže pardon... prepáčte. Takže 

všetky uznesenia, ktoré mali k termínu, ku ktorému boli kontrolované tieto uznesenia, 

dobu splatnosti, boli kontrolované. Vzhľadom k tomu, že materiál sa pripravuje 

s určitým predstihom, je tam uvedené, tieto uznesenia boli kontrolované podľa stavu 

k 11.05., k 11. máju. Ich stav plnenia je tam uvedený. Pokiaľ by ste mali nejaké 

otázky, rád ich zodpoviem. Ďakujem. 

 

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

do diskusie? Pán poslanec Matúšek faktickou a úvodné slovo. Nech sa páči. 

 

p. Matúšek: Ďakujem, pán prednosta. Ja som veľmi rád, že čerpám nielen ten prvý materiál, 

ale ten materiál, ktorý spracovala... spracoval sa ako informácia. Odpočet plnenia 

nevykazovaných uznesení. A nejakým spôsobom ste pozabudli, ja som toto tri 

mesiace pripomínal, že na májové zasadnutie treba pripraviť organizačne podľa 

uznesenia z marca, teraz nepoviem to presné číslo, lebo ho neviem z hlavy, ale bude 

navrhovať pán Patoprstý návrh, aby sa verejné zhromaždenie konalo. To znamená, že 

verejné zhromaždenie, ktoré sme schválili na marcovom zastupiteľstve, sa v máji 

nebude konať, pretože ani prostredníctvom Echa ani prostredníctvom televízie sa 

žiadne informácie nedávali. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas. 

 

p. Matúšek: Môžem ešte jedno sa spýtať? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale to je k tomuto materiálu? 

 

p. Matúšek: To je k materiálu, ktorý je ako informatívny, som povedal, že tam nie sú 

uvedené niektoré... 

 

p. Pekár, starosta MČ: My rokujeme materiál.... my rokujeme materiál číslo 9. 

 

p. Matúšek: Ja hovorím o materiáli číslo 5, ktorý je spracovaný ako informatívny... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže nemáš slovo, pán poslanec... 

 

p. Matúšek: ... ale neni uvedený v materiáli číslo 9... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Má niekto iný bod do programu? Nikto? Končím diskusiu. Poprosím 

predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k bodu číslo 9. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Keďže návrhovej komisii nebol 

doručený žiadny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, dajte pán predsedajúci, prosím, 

hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo predložené. Ďakujem pekne. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo jedenásť poslancov, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali, traja 

nehlasovali. Uznesenie k bodu číslo 9 bolo schválené. 

hlasovanie č. 16 

za: 11  proti: 0  zdržali sa: 2  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 620/XXXVII/2018 
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p. Pekár, starosta MČ: Pán poslanec Drozd už odišiel? 

 

Neuvedený: Áno... 

 

Bod č. 10 

Interpelácie poslancov 

 

p. Pekár, starosta MČ: Tak mu povytiahnite kartu to, čo vlastne pán predseda návrhovej 

komisie hovoril. Dobre. Pokračujeme bodom číslo 10 – Interpelácie. Poprosím, ak má 

niekto interpeláciu, nech sa páči. Písomne predniesť a písomne odovzdať. Pán 

poslanec Jusko, nech sa páči. 

 

p. Jusko: Ďakujem, pán starosta. Ja mám štyri interpelácie. Prvá. Vážený pán starosta, 

v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 540/XXXI/2017 zo dňa 12.12.2017 

si vás dovoľujem požiadať o informáciu, ako sa realizuje uznesenie bodu B – začať 

rokovanie so súkromnými vlastníkmi pozemkov na rozširovanie a budovanie 

parkovacích miest. Ďakujem. Ďalšia. Vážený pán starosta, ako zástupca občanov 

a poslanec za Ostredky priamo vybavujem požiadavky na miestnom úrade Bratislava 

– Ružinov. Som sklamaný a znepokojený informáciou, že ak chce poslanec Mestskej 

časti Bratislava – Ružinov navštíviť a informovať sa priamo u odborníkov 

miestneho... alebo odborných pracovníkov Miestneho úradu Bratislava – Ružinov, mal 

by o tom informovať prednostu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov, čo vyplýva zo 

zápisu z 31.01.2018 z porady Miestneho úradu Bratislava – Ružinov. Nie som 

zamestnancom Miestneho úradu Bratislava – Ružinov, ale poslancom zastupujúcich 

občanov Ostredkov, teda Ružinova. Prečo ste zaviedli túto obštrukciu? Ďakujem. 

Vážený pán starosta, dovolím si vás požiadať o informáciu. Vo februári 2018 bol 

upravený rozpočet. Aký je stav rezervného fondu k dnešnému dňu, nakoľko boli 

vykonané prevody medzi rozpočtovými kapitolami. Ďakujem. Vážený pán starosta, 

dovoľujem si vás požiadať o informáciu, v akom štádiu realizácie je vybudovanie 

odbočovacieho pruhu pre motorové vozidlá na konci ulice Maximiliána Hella v smere 

na Vrakuňu? Ďakujem, s pozdravom. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Na tú poslednú odpoviem. Komunikujeme s mestom, žiaľ, 

písomne kvôli tomu, že pán primátor chce vedieť, kto uhradí prípadnú... vyvlastnenie. 

Ale dostaneš písomne potom presne detaily, ako sme komunikovali s mestom a aj na 

tie predchádzajúce... na tie predchádzajúce otázky, interpelácie s tým, že budeme mať 

prerokovaný aj záverečný účet. Ten sa týka predchádzajúceho roku. A bude aj prvá 

zmena rozpočtu a tam budú vlastne aj tie odpovede na otázky rozpočtu a prevodu 

fondov... presunu fondov. Nikto sa ne... pán poslanec Patoprstý, nech sa páči. 

 

p. Patoprstý: Pardon, ale nešlo mi prihlásiť. Ja mám jednu interpeláciu na pána starostu. 

Mám ju rozpísanú, čiže dopíšem a rovno ju tu odovzdám. Sú to také tradičné 

problémy Ostredkov, len trošku, aby sa možno opäť naštartovali alebo pohli. Jedna 

vec je ohľadne územného plánu a urgencie na okrese, pretože tam to stále stojí. Čiže 

by som chcel poprosiť úrad, aby viac urgoval okres. Možno, aby vyslal nejakého 

pracovníka, nech tam ide aj fyzicky a nech sa snaží aj fyzicky apelovať a nielen 

dopisovať si s okresným úradom. Druhý problém je ohľadne reštitúcie pozemku 

v parku na Ostredkoch, ktorá nejakým záhadným problémom stojí. Čiže by som 

poprosil možno, keď sa opýta miestny úrad alebo pán starosta, keď sa opýta, tak 

možno dostane relevantnejšiu informáciu, ako keď sa pýtame my ako poslanci alebo 

obyvatelia. A tretia vec je vyzvať majiteľa parkoviska pozemkov pri reštaurácii 
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Kozmos z jednej aj z druhej strany, pána Kováča, aby si tie pozemky opravil, pretože 

už je to tam doslova nebezpečné pre zdravie aj pre majetok obyvateľov, ktorý tam 

chodia. Keď tam stojí voda, tak sa tam nedá prejsť nie pešo, ale už ani autom. Aj keď 

dobre viem, že nič sa neudeje a neopraví si to, tak myslím si, že by mala samospráva 

takýto signál vyslať a upozorniť vlastníka pozemkov, aby sa o svoje pozemky staral, 

keďže jeho trávnaté plochy my už... my kosíme, tak aspoň on by sa mohol trošku 

postarať o svoje parkovisko. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do bodu Interpelácie? Končím bod 

Interpelácie. 

 

Bod č. 11 

Rôzne 

 

p. Pekár, starosta MČ: Otváram bod Rôzne a popremýšľajme, aby sme o sedemnástej 

Vystúpenie obyvateľov. Dajme bod Rôzne, potom si dajme prestávku. Ale nerád by 

som bol tak, aby sme sa rozišli bez toho, že by sme riadne ukončili zastupiteľstvo. 

Takže urobme bod Rôzne a potom si dajme prestávku a tam sa dohodneme, ako 

budeme ďalej pokračovať. Nech sa páči, otváram bod Rôzne. A vy sa hlásite? 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Po bode Rôzne. Bod číslo 12? Jedenásť, bod Rôzne. Nech sa páči, 

kto má do bodu Rôzne? Nikto? Končím bod... Nech sa páči, pani poslankyňa 

Barancová. 

 

p. Barancová: ... takto... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Stlač faktickú a si riadne prihlásená, už si aj odhlásená. Tolerujte to, 

že pani poslankyňa sa schválila, teda prihlásila riadne ako prvá... 

 

Neuvedený: /nezrozumiteľné/ 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pomôžte jej, poprosím vás, technici... 

 

p. Barancová: ... no, ja... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dobre, už je to tam. Nech sa páči, pani poslankyňa Barancová, 

môžete. 

 

p. Barancová: Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som chcela predložiť uznesenie, že som sa 

vzdala funkcie predsedníčky grantovej komisie, takže poprosím, aby ste akceptovali 

túto abdikáciu. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Matúšek: Prepáčte, čas mi beží, ale myslím si, že to stihnem. Ja sa vrátim k pánovi 

Penerovi. Viete, že zdravotne ťažko postihnutí sú veľmi citliví ľudia. Ja som bol 

dneska svedkom pred matrikou druhý raz a verte mi, že som si vypočul od občana, 

ktorý tam bol s barlami. Nech nás šľak trafí všetkých tu v tejto poslaneckej miestnosti, 

aj všetkých úradníkov, ktorí vymysleli také obštrukcie okolo parkovacích miest 

a žiadostí, čo sa týka invalidov. Ja som dal interpeláciu, odpovedali ste mi dostratena. 
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Prosím vás pekne, zvážte to, aká odozva je. Ja vám poviem, čo sa odohralo na matrike. 

Manžel ležiacej manželky prišiel s občianskym preukazom kvôli overeniu žiadosti, 

ktoré musí urobiť fakticky matrika, jeho podpis, alebo podpis žiadateľky, ktorá 

nemohla sa dostaviť. Prosím vás pekne, toto považujete za normálne? Však ten človek 

koná podvod. Donesie občiansky preukaz a ide podpisovať žiadosť manželky, ktorá je 

ležiaca trvalo na posteli. A vyžadujete tlačivo, ktoré je len na miestnom úrade. Prečo 

by čestné prehlásenie nemohla ona napísať a doniesť to sem? Veď som to jasne 

interpeloval. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Pani poslankyňa Šimončičová. 

 

p. Šimončičová: Ďakujem veľmi pekne, možno viacerí sledujete teraz udalosti okolo tej 

skládky spoločnosti Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach. Mestskí poslanci sa 

týmto zaoberajú, mávame už teraz pomaly každý týždeň nejakú mimoriadnu komisiu 

kvôli tomuto. Dostali sme ale viacerí pozvánku na dnes od spoločnosti Vassal EKO na 

prezentáciu najmodernejšej triediacej linky na Slovensku. Tá prezentácia linky sa 

uskutoční 22. mája o trinástej hodine vo Vlčom Hrdle. Chcela by som, pán starosta, 

lebo viem, že na to nebolo vydané stavebné povolenie, lebo to patrí do Ružinova 

a ružinovský Miestny úrad bude vydávať stavebné povolenie na tú triediacu linku. Ak 

ju chcú prezentovať, nemám informáciu o tom, že v akom stave je, lebo tí, čo tam boli 

dnes o jednej, ja som tam nemohla ísť, tak zistia, že či tam vôbec niečo stojí alebo nie, 

ale ak idú prezentovať triediacu linku, tak predpokladám, že tam niečo už asi majú 

postavené. Ale pritom ešte nemajú stavebné povolenie. Máme informácie z okresného 

úradu, že na to, aby dostali povolenie na takúto linku, podali žiadosť tridsiateho apríla 

tohto roku. Samozrejme na to musí ísť EIA, lebo je povinná EIA na triediacu linku. 

EIA ešte ani nezačala, tak ja dúfam, že stavebný úrad nejako pod vplyvom neviem 

koho-čoho nevydal ani náznak stavebného povolenia na túto triediacu linku. Preto si 

vás dovolím upozorniť, pán starosta, že toto je teda ďalší z tých neduhov, ktoré sa 

vytvárajú okolo tej nelegálnej skládky a okolo, žiaľbohu, aj našej spoločnosti OLO, 

pretože na tej pozvánke, ktorú sme dostali, je logo našej spoločnosti OLO, hlavného 

mesta a samozrejme spoločnosti Vassal EKO. Takže, pán starosta, nemajú povolenie 

z okresného úradu na túto triediacu linku, ešte nezačala ani EIA, takže taký rok ešte 

máme čas, kým vôbec môžu tam zakopnúť do zeme. Takže prosím dajte na to pozor, 

aby náhodou nebolo nejaké stavebné povolenie. Alebo ak o tom viete, tak povedzte, že 

či vám prešlo pod rukami niečo také, dobre? Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Pán zástupca Pener, nech sa páči. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Ďakujem.... ďakujem za slovo... už to svieti. 

Ďakujem za slovo, pán starosta. Len na vysvetlenie k tomuto podnetu od pána kolegu, 

pána poslanca Matúšeka. Chcem sa ohradiť, že tá odpoveď bola dostratena. Myslím, 

že pracovali sme na nej, ako naozaj s plným nasadením, ja sám som sa na nej podieľal, 

chcel som, aby to bola precízna odpoveď, myslím si, že je. Ten konkrétny prípad 

posúdiť, môžeme to doriešiť individuálne, pretože nebol som pri tom, nepoznám meno 

tohto žiadateľa, ale chcem naozaj povedať, že tie pravidlá vydávania tých 

vyhradených státí parkovacích tak, ako sú nastavené, možno sú nastavené prísne, 

môžu byť vnímané ako nejaká byrokracia, ale naozaj prax ukázala, že je potrebná 

dôslednosť, lebo stretávajú sa naši spolupracovníci z miestneho úradu s množstvom 

prípadov, kedy ľudia sa pokúšajú o rôzny, niekedy len nejaký postranný manéver, 

niekedy dokonca o zavádzanie, ak ide o získanie niečoho takého vytúženého ako je 

vyhradené parkovanie. Tým neobviňujem žiadateľov ako celok, ja som za tie roky 

stretol ix ľudí, čo sa aj mňa na niečo dotazovali, pristupovali k tomu zodpovedne, boli 
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si vedomí, že musia niečo splniť a teda aj potom vyplnili tú žiadosť tak, ako má byť. 

Naozaj, nie je to nejaká šikana, nejaká, aby sme sa tu ukájali, že čo tí ľudia všetko 

musia doložiť a ako ich vrátime, je to naozaj tým, lebo pokúšajú sa ľudia niekedy 

doslova, nerád to používam to slovo, ale ako podvody. Chápem, že občan zdravotne 

ťažko postihnutý mohol zažiť veľmi nepríjemnú situáciu. Ponúkam spoluprácu, že 

doriešime to, môžeme potom, samozrejme, v kľude, sadneme si na to, asi chce aj pán 

prednosta niečo dovysvetliť. Z mojej strany... z mojej strany toľko. Znenie interpelácie 

máte všetci v materiáli. Prosím, posúďte, či vás to uspokojí alebo nie taká odpoveď. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ak môžem, pán poslanec Matúšek, ty faktickou na Martina Penera, 

na pána zástupcu, ale ešte pán prednosta niečo k tomu a potom by si mohol, dobre? 

Nech sa páči, pán prednosta. 

 

p. Olexík, prednosta MČ BA-Ružinov: Ďakujem za slovo. Takže ešte doplním teda 

vysvetlenie pána Penera. Po prvé. Išlo o potvrdenie, ktoré pojednáva o majetkových 

pomeroch žiadateľa. To znamená, že nám neprislúši skúmať to, že či žiadateľ má 

parkovacie miesto, či má garáž a podobne. Je to jeho čestné vyhlásenie. Na to, aby 

bolo to čestné vyhlásenie, neviem, aby malo úradnú vážnosť, musí byť overený 

podpis, aby to nebolo naozaj sfalšované. To, že ten žiadateľ príde na úrad, je jedna 

vec. Druhá vec. Pokiaľ ten žiadateľ má nejaké... nejaký hendikep, kvôli ktorému 

nemôže prísť na úrad, zadarmo naša matrikárka príde k nemu domov, stačí to povedať. 

Nevidím v tom žiaden problém. Podpíše vyhlásenie, na základe ktorého my 

akceptujeme jeho čestné vyhlásenie, že nemá... nemá svoju nejaké možnosť 

parkovania, parkovacie miesto, garáž a potom sa bavíme o parkovacom mieste. 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Matúšek: Neberte to, že to je útok na miestny úrad, na zamestnancov, na vaše, dá sa 

povedať, pravidlá, podmienky, ktoré treba dodržať k žiadosti. Ale vy ste neboli 

svedkom ani aprílového ani terajšieho májového. Prosím vás pekne, ochráňte 

zamestnankyne matriky, lebo tie pracovníčky za to nemôžu, že takíto ľudia potom 

vybuchnú a takéto niečo povedia, čo som povedal ja na mikrofón. To nie je príjemné 

tým zamestnankyniam. A nie je to príjemné ani týmto zdravotne ťažko postihnutým. 

Jedno čestné prehlásenie fungovalo aj v predošlom režime aj v tomto, že keď ho 

napísal človek, je zodpovedný za to čestné prehlásenie. Toto sa mi zdá trošku 

byrokracia. Ja vás chápem. Ale zistite si a preverte si, kto je vlastníkom a garáže a kto 

nie je a dodržujte pravidlá. Ale ostatné mestské časti to takto nemajú. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ja len na poznámku. My to máme schválené VZN-kom. 

Nasleduje pán poslanec Patoprstý. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja aj s kolegami som si pripravil dve uznesenia 

do bodu Rôzne. Prvé uznesenie predkladáme spolu s kolegom Vojtašovičom, 

Adamcom a Matúšekom a nadväzuje na uznesenie, ktoré bolo už v minulosti práve 

pánom Matúšekom predložené ohľadne pravidelného verejného zhromaždenia 

obyvateľov každý rok ku aktuálnym témam v mestskej časti. Minulého roku bolo toto 

zhromaždenie v Dome kultúry Ružinov, ktoré bolo hojne, hojne navštívené 

obyvateľmi, aj sa tam pomohlo vyriešiť celkom, by som povedal zdarne problém 

ohľadne Rohlíka, ktorý dnes je zrevitalizovaný možno aj vďaka tej debate, možno aj 

vďaka návšteve bývalého župana a vďaka tomu, že sa veci pohli, čiže radi by sme 

nadviazali na túto tradíciu. A uznesenie znie, že Miestne zastupiteľstvo žiada Dušana 



30 

 

Pekára, starostu, zabezpečiť verejné zhromaždenie obyvateľov Mestskej časti 

v zmysle VZN číslo 24/2018 na deň 21.06.2018 o 18:00 v priestoroch Radošinského 

naivného divadla. K tomu sa vyjadrí pán Matúšek, on to už má predrokované priamo 

so zástupcami divadla. A pokračujem dvomi bodmi, ktoré tam sú. Poveriť prednostu 

MÚ zabezpečením sály a moderátora. Poveriť prednostu MÚ zabezpečením 

prezentácie spracovávaných územných plánov zón a pripravovaných stavebných 

uzáver. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem... 

 

p. Patoprstý: A ešte rovno nadviažem na to, keď mám slovo v rámci toho trojminútového. 

Druhé uznesenie, ktoré sme si pripravili s kolegyňou Ankou Reinerovou, ktorá, žiaľ, 

sa nemohla dnes zúčastniť. A uznesenie znie. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – 

Ružinov žiada Dušana Pekára, starostu, v záujme ružinovských detí o vytvorenie 

tienenej zóny na detských ihriskách, prekrytie pieskovísk jednoduchým spôsobom 

plachtou na štyroch stĺpoch, nakoľko niektoré ihriská sú vystavené v horúcich letných 

dňoch silnému slnečnému žiareniu, čo priamo ohrozuje zdravie detí prehriatím až 

úpalom. Jedná sa o detské ihriská, na ktorých nie sú žiadne vzrastlé stromy, ktoré by 

vytvárali tieň. Ja tu mám aj fotodokumentáciu k tomu. V Petržalke už začali s takýmto 

projektom. Je to naozaj finančne aj stavebne nenáročné a myslím, že na pozemkoch, 

ktoré sú v správe mestskej časti, ktoré sú legálne čisté, by sa to bez problémov dalo 

urobiť v priebehu mesiaca, maximálne dvoch. Zrejme to pôjde na ohlášku. Ale ani 

s tým, myslím, že by nebol zásadný problém. Čiže prikladám aj ilustračné fotografie 

k tomu. Ďakujem. 

 

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

poslankyňa Štasselová, pán poslanec Sloboda a faktickou na pána poslanca 

Patoprstého? Nech sa páči. Pán poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem. Ja chcem doplniť iba poslanca Patoprstého. Ďakujem, Martin, že si 

predniesol toto uznesenie. Poprosím vedenie Miestneho úradu Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, aby napísalo sprievodný list, kde požiadajú o miestnosť 

Radošinského naivného divadla. Táto miestnosť je zabookovaná na štvrtok 21. júna 

o osemnástej hodine. Máme zdarma, dá sa povedať, urobené všetky  záležitosti, len 

prosím vás pekne, doručte tam ten sprievodný list. Ja som si dovolil, je to v mojom 

obvode poslaneckom, predrokovať túto záležitosť a oni súhlasili, pretože v týždni od 

osemnásteho do dvadsiateho druhého Radošinci sú mimo Bratislavy, takže v máji to 

nemohlo byť. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pani poslankyňa Štasselová. 

 

p. Štasselová: Ja sa chcem opýtať. Dvadsiateho šiesteho šiesty? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dvadsiateho prvého... 

 

p. Štasselová: Aha, tak som zle rozumela, tak potom nič... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Že? Dvadsiateho prvého. Faktickou pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Ja len takto aspoň formálne 

poprosím kolegu, aby si doplnil autoremedúrou svoj návrh uznesenia, keďže máme 

prijaté to VZN o zvolávaní zhromaždení, jedno z nich je, aby tam bol uvedený dátum, 
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čas a miesto konania a takisto aj téma, ktorá sa tam bude preberať. Tak poprosím, aby 

si kolega oficiálne autoremedúrou osvojil, že témou je... sú územné plány zón 

a stavebné uzávery v Ružinove. Len formálne poprosím potom na mikrofón a to je 

základ. Som rád, že teda začíname využívať nové VZN. Ďakujem. 

 

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

 

p. Jusko: ... pán starosta. Je pre mňa potešením sa vrátiť vždy do mladosti. Bohužiaľ, vraciam 

sa do tej mladosti, keď nastúpim do vlaku a zistím, že cestujem v podobnom vozni, 

v ktorom som cestoval pred dvadsiatimi rokmi a vrátim sa k poslaneckému prieskumu 

na Základnej škole Ružová dolina, kde na tejto škole si vždy všímam, neviem, čím to 

je, asi preto, že mi deti hovoria, že majú strach ísť na toalety. Koľko razy to je návrat 

do mladosti. Tie dvere, ktoré sú tam na tom treťom poschodí tie kovové, takými... 

zapamätal som si to preto, lebo keď som bol dieťa, tak som si pricvikol dvere do 

takých dverí. Len ľutujem a preto to spomínam, že z toho neprešli sme ani zo 

zatepľovania teda vonkajšie nejako skrášľovania tých škôl, športové areály do tých 

vnútorných priestoroch. Tam si myslím, že máme rezervy vytvárať to tým deťom 

skutočne také domáce prostredie, aby išli radi, poviem to tak, aj na tú toaletu. Aby 

nemali z toho strach, že tam smrdí, kde si sadnem, pricviknem si prsty alebo nie. 

Viem, že je to možno pre niekoľkých... niekoho z vás banálne, ale pre tie deti, to sú 

citlivejšie a inak to vnímajú. Druhú vec. Chcem sa vrátiť k tomu poslaneckému 

prieskumu. Tá škola je krásna. Musím poďakovať pani riaditeľke, že nás prijala. 

Krásna, ja hovorím, videl som telocvičňu, chceli ste ju rekonštruovať, aspoň ste ju 

vymaľovali. Myslím si, že sme spravili asi chybu, aj keď sme v prípade Základnej 

školy Borodáčová prenajímali to jedno poschodie súkromnej základnej škole. Aspoň 

z toho, čo tam bolo povedané, že nám budú chýbať miesta pre ďalších prvákov. To 

znamená, že bude nám chýbať aj tá Borodáčová. Zase sme vytvárame nejaký 

precedens, že dávame súkromnú školu do areálu základnej školy a môžeme... môže 

vzniknúť tá istá situácia, ako je v Ružovej doline, že ich tam budeme po čase stade 

vyháňať alebo ukončíme tú zmluvu. To podľa mňa nie je správne, ale nedal by som to 

do rovnítka, pretože na Základnej škole Ružová dolina sú hendikepované deti a to sú 

deti, ktoré potrebujú pomoc a ochranu, pretože sú slabšie, sú hendikepované. A to si 

v tejto spoločnosti neuvedomujeme. Ideme z pozície, silný predsa nepotrebuje 

ochranu, ten sa ochráni sám. A dovolíte, môžem pokračovať? 

 

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

 

p. Jusko: Preto sa prihováram aj za to a chcem sa spýtať, lebo v tom poslaneckom prieskume 

sa hovorilo, že sa budú skúmať aj možnosti v rámci VÚC-ky tých priestorov a tak 

ďalej. Viem, že ste tu poslanci vyššieho územného celku, aj pán starosta. Chcem vás 

poprosiť, aby ste teda prihovorili aj za túto súkromnú základnú školu, pretože 

skutočne sú to hendikepované deti a nech majú pokoj aj s rodičmi a pomôžem im, 

dajme im ruku, podajme im tú ruku. Ja to sám vidím v Červenom kríži, tam je DSS-ka 

alebo denný stacionár pre hendikepované deti. Je ich šesť. Keď tam prídem, ležia tam, 

spia. Niektorí prídu tak spontánne za mnou a ukazujú, pozri, akú mám peknú košeľu. 

Oni sú celkom iné tie deti. Celkom inak vnímajú ten svet, oni to tak inak prežívajú. 

Oni skutočne potrebujú pomoc a preto som to chcel aj zaradiť do toho nášho 

programu, aby sme sa o tom bavili, aj keď možno to nevyriešime jedným 

rozhodnutím. Ja si myslím, že je správne, že keď škola, jedna škola má mať jedného 

riaditeľa, jedného správcu a jedných nájomcov, hej? Ten jeden človek má zodpovedať 

za celú budovu a za to osadenstvo, ktoré je v nej, čo nevylučuje to, čo som povedal. 

Pomôžme im, prosím, pomôžme tej súkromnej základnej škole, nech neodchádza 
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z Ružinova, pretože aj tu sú hendikepované deti. Možno ich len stretáme v autobuse 

a občas vidíme a poľutujeme, ale to nestačí, lebo tí rodičia musia ísť do roboty, musia 

teda živiť rodinu a musia tie deti niekde nechať. Musia mať viac starostlivosti, viac 

špeciálnych pedagógov. Čiže prihováram sa za to, aby tento poslanecký prieskum 

nešiel dostratena a nesplnili sme si úlohu. Videli sme a v konečnom dôsledku my 

nemôžeme aj tak a nerozhodneme a obraciam sa aj na pani riaditeľku, vlastne ona 

vlastne predĺži alebo nepredĺži zmluvu a predloží ju nám. Ja hovorím. Ja som za to, 

aby bol skutočne jeden riaditeľ v tej škole, jedna škola a aby za to zodpovedal jeden 

človek. To ako keby ste si požičiavali auto a neviete, čo ten dotyčný s tým autom 

spraví. Vy nasadnete do toho, odletí vám koleso a vy sa niekde zabijete. Bral som to 

tento prípad až tak do absurdity, ale prosím vás aj poslancov, aj vás, pán starosta, aby 

sme im pomohli a skutočne im našli niečo, aby ostali u nás v Ružinove. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Faktickou pán poslanec Patoprstý a potom pán poslanec 

Sloboda. 

 

p. Patoprstý: Ďakujem. Ja som chcel iba povedať, že si osvojujem autoremedúrou to, čo 

predložil kolega. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Nech sa páči, pán poslanec Sloboda. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem, takže to bolo celkom k inému bodu, ale 

dobre. Mňa by zaujímalo, kolega Jusko, že čo konkrétne navrhuje, lebo teda som tomu 

celkom nerozumel, že či niečo navrhuje. A zároveň chcem kolegov upozorniť, že na 

stoloch si našli vlastne materiál, ktorý obsahuje ako keby také doplnenie toho 

poslaneckého prieskumu, respektíve tej správy z poslaneckého prieskumu. Jeden 

z rodičov, ktorý sa zúčastnil tej prvej časti, tak napísal svoje pripomienky k tejto 

správe, na čo som ja aj zareagoval, to znamená, že obidve tieto časti tam nájdete. 

Celkom obsiahla je tá jeho reakcia, takže považoval som za správne, aby ste to dostali. 

Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Šimončičová: Ďakujem pekne. Ja by som chcela pokračovať v tom mojom 

predchádzajúcom príspevku, čo sa týka spoločnosti Vassal EKO a ich skládky pod, ale 

teraz v Podunajských Biskupiciach. Pred chvíľou som vám poslala mailom tú 

pozvánku, o ktorej som vravela, čo je v Ružinove vo Vlčom Hrdle. Má prísť občan, 

ktorý nás bude informovať, ktorý tam bol na tej prezentácii. Nejaké konštrukcie sú 

tam pevne spojené so zemou, to znamená, už je tam nejaká čierna stavba, pán starosta. 

Dúfam, že naozaj nešlo o žiadne stavebné povolenie z nášho stavebného úradu, lebo to 

by nedopadlo dobre. Ale chcem sa vrátiť k tej skládke Vassal EKO v Podunajských 

Biskupiciach. Možno ste to sledovali. Je to dosť medializovaná téma. Na viacerých 

našich mimoriadnych komisiách územného životného prostredia pri mestskom 

zastupiteľstve sme ich mali možnosť vypočuť a zistilo sa teda, aj včera predseda našej 

komisie bol na okresnom úrade, odtiaľ máme tiež informácie, že tá skládka Vassal 

EKO v Podunajských Biskupiciach je nelegálna. To, že vydal okresný úrad povolenia 

na tú skládku v minulom období, máme informácie, že tie povolenia budú teraz 

zrušené. Dozvedeli sme sa, že viacero mestských častí vozí svoj odpad, okrem nášho 

OLO. Naše OLO tam vozí odpad len v čase odstávky spaľovne. Raz na dva týždne 

a teraz v septembri má mať nejakú vyše mesiac trvajúcu odstávku spaľovne, kde tam 

vozí na takzvané preskládkovanie, hoci tento výraz zákon o odpadoch nepozná, ale to 

im vôbec nebránilo v tom, že takú zmluvu OLO s Vassal-om podpísalo, lebo Vassal 



33 

 

vyhral nejakú súťaž. Dobre. Pri tej príležitosti sme sa dozvedeli, že deväť mestských 

častí tam vozí odpad, pretože OLO je drahšie ako bol Vassal. Takže napríklad taký 

starosta Vajnôr keď zistil, že tá skládka je nelegálna, tak povedal, že okamžite zrušiť 

zmluvu so svojou vysúťaženou lacnejšou spoločnosťou a nebude voziť na nelegálnu 

skládku. Teraz som sa dozvedela od pani Pagáčovej, je tu prítomný aj pán Sokol, že 

náš ružinovský podnik verejnoprospešných služieb vozí odpad tiež tam na tú 

nelegálnu skládku. Dovolím si tvrdiť, že je nelegálna, lebo je nelegálna. Máme také 

informácie, na ornej pôde, bez EIA a tak ďalej, vozí odpad náš ružinovský podnik na 

túto skládku. Ja vás, pán starosta, žiadam, aby ste... aby ste na Regionálnom združení 

starostov, pán prednosta o tom vie tiež, aby ste na tom Regionálnom združení 

starostov sa dohodli, aby OLO sa nechovalo k mestským častiam ako k nejakým, ja 

neviem, akým spoločnostiam, od ktorých berie také vysoké poplatky za ukladanie 

odpadu v OLO... ja len toto dokončím, už nemám druhý príspevok. Aby bolo OLO 

nejakým spôsobom starostami nejako umravnené a aby dávalo normálne sumy také, 

aby neboli nútení... nútené tie mestské časti voziť na nelegálnu skládku, lebo toto je 

naozaj je pravda. Riaditeľ Cimerman, riaditeľ OLO povedal, že no tak keď mu toto 

mesto prikáže, tak to bude robiť. Takže pán starosta, toto je téma, ktorej sa nepustíme 

a ktorá bude ešte mať pokračovanie, ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: To už tie ceny OLO a Vassal-u sme už riešili niekoľkokrát na 

Regionálnom združení starostov mestských častí. Určite teraz, keď to prepuklo aj 

takto, tak to budeme ešte intenzívnejšie a skúsime sa dohodnúť s OLO-m. A pán 

poslanec Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ďakujem, pán starosta. Ja by som sa krátko chcel spýtať pána prednostu na 

vyjasnenie tej textovej... tej textovej časti a to je materiál, čo som nestihol pre krátkosť 

času, moja chyba, k bodu neviem či to bola devina alebo desina. Ale aby ste boli 

Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a tam je na strane 16 text. Plnenie 

od úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sme na 

vyžiadanie dostali zoznam mobilných operátorov pôsobiacich v Ružinove. Všetci 

mobilní operátori boli oslovení so žiadosťou o poskytnutie zoznamu základňových 

staníc. K dátumu kontroly uznesení odpovedal iba Orange, ktorý zoznam odmietol 

poskytnúť s odkazom na obchodné tajomstvo. Môžete mi, pán prednosta, vysvetliť, 

aké obchodné tajomstvo je, keď povie, že tam a tam na tom bytovom dome má svoju 

stanicu operátor, veď nežiadame, za čo ju tam má, žiadne finančné veci, nerozumiem 

tomu proste. Či vám to doplnil alebo nejakým spôsobom je to tak stručne napísané. 

Všetko. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nikto sa nehlási do bodu Rôzne? Končím bod Rôzne. 

Poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesení. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Návrhovej komisii boli 

prednesené dva návrhy uznesení. Prvý je, Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov žiada Dušana Pekára, starostu, zabezpečiť verejné zhromaždenie 

obyvateľov mestskej časti v zmysle VZN číslo 24/2018 na deň 21.06.2018 o 18:00 

v priestoroch Radošinského naivného divadla, Záhradnícka 95, téma – Územné plány 

zón a stavebné uzávery v Ružinove, za prvé, poveriť prednostu Miestneho úradu 

zabezpečením sály a moderátora, za druhé, poveriť prednostu miestneho úradu 

zabezpečením prezentácie spracovávaných územných plánov zón a pripravovaných 

stavebných uzáver, termín ihneď a podpísaní sú štyria páni poslanci. Dajte, pán 

predsedajúci prosím, o tomto hlasovať. Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Sú k návrhu uznesenia pripomienky? Nie sú. Pripravme sa 

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, traja 

nehlasovali, uznesenie bolo schválené. 

hlasovanie č. 17 

za: 12  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 3  

  – uznesenie č. 621/XXXVII/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Poprosím ďalší návrh uznesenia. 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Áno, ďakujem, len sa chcem ospravedlniť pani 

Barancovej, teda samozrejme, zabudol som na to, čo už tu dávno máme. Takže tretie, 

našťastie sú nesúvisiace, takže nemusia ísť presne v takom istom poradí. Ďalšie tu 

máme opäť od kolegu Patoprstého. Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Ružinov, 

Dušan Pekár... žiadame Dušana Pekára, starostu v záujme ružinovských detí 

o vytvorenie tienenej zóny na detských ihriskách, v zátvorke prekrytie pieskovísk 

jednoduchým spôsobom plachtou na štyroch stĺpoch, nakoľko niektoré ihriská sú 

vystavené v horúcich letných dňoch silnému slnečnému žiareniu, čo priamo ohrozuje 

zdravie detí prehriatím až úpalom. Jedná sa o detské ihriská, na ktorých nie sú žiadne 

vzrastlé stromy ani objekty, ktoré vytvárajú tieň. Termín ihneď. Pán predsedajúci, 

dajte prosím o tomto hlasovať. Ďakujem. 

 

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

na hlasovanie. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, štyria 

nehlasovali. Uznesenie bolo schválené, prejdeme k ďalšiemu. 

hlasovanie č. 18 

za: 12  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 4  

  – uznesenie č. 622/XXXVII/2018 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Ďakujem pekne a posledné... návrh uznesenia 

predložila pani doktorka Barancová. Miestna... Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

Bratislava – Ružinov berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedníčky grantovej 

komisie. Komisia pre posudzovanie projektov. Pán predsedajúci, dajte prosím 

hlasovať aj o tomto uznesení. Ďakujem pekne. 

 

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

 

Hlasovanie: Za hlasovalo dvanásť poslancov, nikto nebol proti, jeden sa zdržal, štyria 

nehlasovali, uznesenie bolo schválené. 

hlasovanie č. 19 

za: 12  proti: 0  zdržali sa: 1  nehlasovali: 4  

  – uznesenie č. 623/XXXVII/2018 

 

p. Pekár, starosta MČ: Bolo to posledné? Teraz ako sme hovorili, by som dal 

tridsaťminútovú prestávku a 17:00 pokračujeme vystúpením obyvateľov... 

 

p. Sloboda, predseda návrhovej komisie: Tridsaťminútovú prestávku? 
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p. Pekár, starosta MČ: Lebo o sedemnástej je vystúpenie obyvateľov, to je bod programu, ja 

vás poprosím, aby sme ešte boli uznášaniaschopní do konca zastupiteľstva. Ďakujem. 

Začíname... pokračujeme o sedemnástej hodine. 

 

Bod č.  

Vystúpenia obyvateľov. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Dámy a páni, pokračujeme alebo respektíve posledný bod dnešného 

zastupiteľstva 17:00 – Vystúpenie obyvateľov. Je 17:04, poprosím, aby sme zaujali 

svoje miesta, poprosím kolegov, aby pozvali poslancov, ktorí sú v predsálí, aby prišli 

vystúpiť a teraz sú prihlásení pani Miklovičová, pán Čechvala, pán Maričak Marián, 

pani Tarjaniyová, pán Mihók, pani Zuzana Delahguville? To je francúzske priezvisko, 

dúfam, že som to neskomolil a pani Ludvigová Blanka. V tomto poradí. Nech sa páči, 

každý má tri minúty. Prvá vystupuje pani Miklovičová a pripraví sa pán Čechvala. 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Je tu málo poslancov, akoby nie sú 

uznášaniaschopní asi, tak to nemá význam rečniť, nie? 

 

p. Pekár, starosta MČ: My musíme ešte ukončiť zastupiteľstvo. Čiže keď nebude 

uznášaniaschopné, tak... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: ... jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, sme. 

Sme uznášaniaschopní. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Takže už sme... 

 

Jana Miklovičová, obyvateľka Ružinova: Ďakujem za slovo, dobrý deň. Dámy a páni, 

všetci teda, to je jedno, bez titulov, bez funkcií. Dnes sa tuná stal, respektíve možno 

včera večer jeden jav, ktorý sa dá nazvať iba kopanec seniorom. Ale priamo do tej 

zadnej časti. A taký veľký, že teda to budú ešte cítiť dosť dlho. Ale zrejme to budú 

cítiť tí, ktorí to spôsobili. Dámy a páni, grantová komisia rozhodla, že pre projekt, 

ktorý sa volá - Som senior a čo ďalej? – s podtitulom Získanie sociologickej snímky 

o postojoch seniorov k svojmu statusu o ich požiadavkách a potrebách, nebol 

schválený, hoci v prvom, druhom konaní bol zaradený, pretože splnil všetky 

náležitosti výzvy. No a teraz čo? Argumentovalo sa, že tu bol vykonaný prieskum 

v roku 2016. Ale nie k seniorom. Dámy a páni z grantovej komisie. Ja to teraz beriem 

kolektívne. Vy, ktorý ste podporovali tento projekt, nech sa páči, povstaňte alebo sa 

prejavte. My si to stejne zistíme, pretože taká pamäť krátka ešte u nás nie je, že by 

sme nezabudli do kandidátky vašich kandidatúr na tento kopanec, ako som povedala. 

Prioritou grantového systému boli seniori a sociálne veci. A vy ste toto zakopali a dali 

ste to s nejakým podvodným a podvrhnutým, čo ste si osvojili javom alebo fámou, to 

sa ináč povedať nedá, že prieskum bol. Prieskum, o tom vás bude informovať 

kolegyňa, prieskum bol urobený ku komunitnému plánu sociálnych služieb. Ani jedna 

otázka tam nebola pre seniorov. Takže nebol tu robený prieskum. Hanba vám je. 

Prosím vás, že ste infikovali týmto tých poslancov, ktorí si to osvojili a asi zrejme si 

nevyžiadali. My sme si dvestojedenástkou vyžiadali, aký bol dotazník a viete, kto ho 

robil? Žiadna renomovaná agentúra. Agentúra, eseročka, alebo čo to je, eseročka, 

ktorá má dvadsaťpäť činností a aktivít. To znamená, že vôbec nie je renomovaná. No 

a teraz čo ešte môžem slovami klasika povedať? Niečo smrdelo v tej grantovej 

komisii, pretože pani predsedníčka sa vzdala počas procedurálnych vecí a rozhodovalo 

sa až včera. No to akože až včera, no možno do polnoci. Ešte dneska ráno ste mali čas 

to rozhodnúť. Takže my sme sa nemohli zmobilizovať a to znamená, že ste nesplnili 
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základné priority teda toho, tej výzvy, že bude to na sociálne veci a seniorov. Takže sa 

nemáte chuť dozvedieť, respektíve nedáte možnosť dozvedieť sa iným poslancom 

o potrebách a požiadavkách a seniorov. Prepáčte, nech vás hanba preplieska. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Nasleduje pán Čechvala a pripraví sa pán Maričak. 

 

p. Čechvala, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň. Vážené zastupiteľstvo, rád by som vás 

informoval o situácii s verejným parkoviskom na Palkovičovej. V decembri 2016 

poslanci Mestského zastupiteľstva schválili na základe petície obyvateľov uznesenie 

číslo 692/16. Prvé tri body nechcem teraz komentovať, ale v bode štyri Zastupiteľstvo 

žiada primátora hlavného mesta SR, aby vypracoval právnu analýzu o možnostiach 

postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k parkovisku. Doteraz to nie je splnené. 

Podľa očakávania magistrát bol doteraz nečinný a ja by som sa chcel touto cestou 

verejne poďakovať poslancovi z mestského zastupiteľstva pánovi Buocikovi, ktorý bol 

v tomto smere iniciatívny a dohodol spoločné stretnutie s riaditeľom sekcie správy 

nehnuteľností. Pán magister Tomáš Szabo pôsobí vo funkcii riaditeľa ešte len krátko, 

oboznámil so sa situáciou aj z uznesením a prisľúbil, že si vypracovanie právnej 

analýzy zoberie ako svoju úlohu. Zatiaľ ostalo pri sľube, pokiaľ viem. Medzičasom po 

rokoch našich skúseností so spoluprácou s magistrátom v súvislosti s verejným 

parkoviskom si združenie občanov Líščie Nivy – Palkovičova objednalo 

a v súčasnosti už má k dispozícii nezávislú právnu analýzu stavu, ktorá jednoznačne 

potvrdzuje nároky a práva obyvateľov, ako aj povinnosti majiteľa a správcu 

komunikácií v zmysle zákonov SR. Predpokladám, že ak si náhodou magistrát túto 

úlohu splní a nechá si nezávislú právnu analýzu vypracovať, tak závery sa nebudú 

líšiť. V marci boli združením občanov oslovení všetci poslanci Mestskej časti 

Ružinova, aby demonštratívne podporili obyvateľov Ružinova symbolickým 

príspevkom na verejný účet a tak deklarovali aspoň morálnu podporu svojim voličom.  

Pokiaľ viem, doteraz neprispel ani jeden. Príjemný zvyšok dňa. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vystúpi pán Maričak a pripraví sa pani Tarjaniyová. 

 

p. Maričak, obyvateľ Ružinova: Ďakujem, dobrý deň. Chcel by som ohľadom revitalizácie 

areálu ZŠ Ostredková, že investícia za šesťstotisíc eur, diskusia na päť minút mi to 

príde dosť povrchné. Nie je mi to úplne jasné s tými pozemkami, lebo v projekte sa 

týka revitalizácia atletickej dráhy v podstate futbalového ihriska každého objektu 

a projektantka tu bohorovne tvrdí, že sa tam nedá dať väčšia dráha. Ako je to možné? 

Keď som si to na mape meral, tak sa tam dá dať dráha, ktorá vonkajšia dráha by mala 

takých tristosedemdesiat metrov, čo sa teda viac blíži štyristovke ako dráha s dĺžkou 

dvestopäťdesiat metrov. Navyše, ak sa chcete dohadovať so športovým gymnáziom, 

ktoré je fakt, že hneď vedľa, tak ste to mali robiť dávno, lebo tí vám asi peniaze na 

dvestopäťdesiatmetrovú dráhu nedajú. Ako môže nejaký atlét trénovať na dráhe 

dvestopäťdesiat metrov? Ako jasné, plná štyristovka sa tam dať nedá, lebo na to je ten 

areál malý, ale tak urobím maximum pre to, aby som tam dal čo najväčšiu dráhu, 

dovnútra ihrisko a mám jednu etapu hotovú. Plus to ihrisko by bolo o dosť väčšie ako 

to, čo je tam teraz. To by bolo nejakých 90x46. Ako to sa tam dať dá. Navyše susedí 

to s LIDL-om, kde kedysi bolo SOÚ Strojárske, ktoré tiež malo ihrisko, na ktorom 

hrávali Vinohrady po tom, čo sa presťahovali z Bajkalskej, kde postavili Billu, tak tu 

im postavili LIDL, výborne. Čiže by došlo k nárastu počtu futbalových ihrísk 

v Bratislave, keďže stále len ubúdajú. Ako päťdesiat rokov ten areál stál a teraz vy 

obetujete štyritisíc eur na projekt, akože čo toto má byť? Proste ďalších päťdesiat 

rokov sa tam nikto nechytí a vy tam naprojektujete dvestopäťdesiatmetrovú dráhu. 

Akože kde sme? Ďakujem. 
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p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vystúpi pani Tarjaniyová a pripraví sa pán Mihók. 

 

p. Tarjaniyová, obyvateľka Ružinova: Dobrý deň, dobrý deň, ja by som chcela na celú 

ružinovskú obec seniorov sa obrátiť, lebo kohokoľvek som sa pýtala o tomto 

dotazníku z kategórie seniorov, nikto o ňom nepočul. Obraciam sa k tomu dotazníku, 

ktorý bol údajne, teda prieskum bol v roku 2016 máj-jún. Tak keď sa dal akejkoľvek 

firme urobiť takýto prieskum, kde sú výstupy z toho... z toho prieskumu? Kde je to 

možné sa s tým oboznámiť. Mňa by to veľmi zaujímalo. Pretože ten štandard 

dôchodcov v Ružinove je veľmi rôzny a špecificky zamerať prieskum na kategóriu 

seniorov, neviem presné percento v pomere k celkovému počtu obyvateľov, koľko je 

z nich seniorov, ale myslím si, že sme v prevahe. Ja sa fyzicky ani mentálne veľmi 

neradím do tejto skupiny, ale patrím do nej a som presvedčená, že pre kategóriu 

dôchodcov môjho typu veľmi málo v tomto Ružinove sa robí. A ešte k tomu údajnému 

prieskumu. Sú tam nejaké počty? Koľko bolo skúmaných, koľko bolo zúčastnených? 

Lebo tá kategória, ktorá hovorí napríklad, že vek od 21 a viac rokov? To je kategória 

seniorov? U mňa je to veľmi široký diapazón. Kategória seniorov je u mňa asi od 

šesťdesiat a vyššie. Čiže ten prieskum by mal byť ohraničený nejakým vekom a teda 

nárokmi tejto kategórie. Asi toľko by som k tým seniorom a že komfort bývania sa tu 

stále a stále znižuje, je to stopercentné. Ja tu žijem od šesťdesiateho druhého roku, 

sústavne sa zahusťuje, budujú sa parkoviská, chýbajú chodníky, chýbajú elementárne 

prístupové cesty, priechody, ktoré majú byť označené, sú neviditeľné. Toto sú dôležité 

veci pre komfort domácich, nielen dôchodcov, ale najmä dôchodcov a toto by bolo 

treba sa opýtať nás seniorov. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vystúpi pani Delaneuville a potom sa pripraví pani 

Ludvigová a ako posledný pán Mihók. 

 

p. Delaneuville, obyvateľka Ružinova: Vážené zastupiteľstvo, vážení prítomní. Ja by som 

vás chcela informovať o vzniku občianskeho združenia Štrkovecké jazero pre 

všetkých. Cieľom tohto združenia občanov je zveľaďovanie okolia Štrkoveckého 

jazera a to najmä snahou o zachovanie a rozšírenie plôch zelene, oddychový zón 

a zabráneniu výstavby na brehoch jazera. Sme toho názoru, že okolie Štrkoveckého 

jazera potrebuje revitalizovať a rozšíriť služby pre relax, kultúru a šport. V tomto 

duchu je aj petícia, ktorú sme 17. mája doručili na miestny úrad. Konkrétne v nej 

požadujeme aj bezodkladné riešenie regulácie daného územia zonálnymi plánmi. 

Zároveň požadujeme okamžité ukončenie zmluvy o diele so spracovateľom 

spoločnosťou A1 Respect a podpísanie novej zmluvy s odborným a spoľahlivým 

spracovateľom tak, aby zmluva nadväzovala na doterajšie koncepty. Chcela by som sa 

opýtať pána starostu, ako sa vysporiadal s požiadavkami uvedenými v tejto petícii. Za 

tri dni, necelé tri dni sa nám podarilo vyzbierať vyše šesťstodvadsať podpisov 

obyvateľov Bratislavy. To je jasný dôkaz toho, že ľudia sú proti výstavbe v okolí 

jazera. Nie je možné, aby nezodpovednosť osoby, ktorej konanie viedlo k prevodu 

pozemkov do súkromného vlastníctva, mala za následok znehodnotenie územia 

ďalšou výstavbou. Vlastnícke právo jednotlivca nemôže mať väčšiu váhu, než právo 

občanov na zdravé životné prostredie. Na miestny úrad bola už viackrát predložená 

petícia, v ktorej sa vyslovilo tisíce Ružinovčanov proti ďalšiemu zahusťovaniu územia 

Ružinova stavbami. Apelujem preto na vás ako na volených zástupcov občanov, aby 

ste chránili verejný záujem a prispeli k zachovaniu a zveľadeniu verejného priestoru 

na tomto území. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vystúpi pani Ludvigová a pripraví sa pán Mihók. 
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p. Ludvigová, obyvateľka Ružinova: Ja by som chcela len nadviazať na predchádzajúce 

vystúpenie, teda dotýka sa tiež Štrkoveckého jazera a chcela by som len konkrétne 

údaje, ako to vyzerá so spracovávaním stavebnej uzávery, ktorá už dvakrát bola 

prerušená pre nedostatky, ktoré boli zdôvodnené a že kedy je schopné stavebné 

oddelenie tieto nedostatky odstrániť a dať znova na prerokovanie. To je moja jediná 

otázka, myslím, za občanov vôbec, lebo aj tá stavebná uzávera sa strašne dlho už robí 

a sú problémy. Že či je vôbec záujem tú stavebnú uzáveru dotiahnuť. Tak by som sa 

opýtala. Ďakujem pekne. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Vystúpi pán Mihók. 

 

p. Mihók, obyvateľ Ružinova: Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Moje meno je Mihók 

Jozef, dvadsať rokov zastupujem Združenie bratislavských spotrebiteľov 

a v posledných týždňoch určite ste všetci zaregistrovali tému Vassal a nelegálnej 

skládky. Bol som to ja, ktorý to prvý predstavil na pôde mestského zastupiteľstva, 

ktorý oboznámil poslancov. Na základe tohto a tej fotografie, ktorá bola zverejnená 

pána riaditeľa OLO a majiteľa Vassal-u na jednej lodi, spoločnej jachte, na základe 

čoho sa podpísalo niekoľko zmlúv, ktoré OLO má a platí slušné peniaze. Chcem vám 

k tomu povedať toľko. Teraz asi pred hodinou skončila prezentácia tej najmodernejšej 

linky, ktorá je umiestnená v priestoroch spaľovne. Priestor spaľovni spadá pod 

katastrálnu oblasť Ružinova. Preto som došiel sem dnes a došiel som sa opýtať, keď 

už firma Vassal prezentuje najmodernejšiu linku, ktorú dneska si vyčíslili na desať 

miliónov, pričom konkurenčná firma takúto linku urobila za jedna celá štyri milióny, 

to je trošku blbé prirovnanie, ale došiel som sem, aby som sa tuná činiteľov Ružinova 

pýtal, či v súvislosti s touto novou linkou došli na miestny úrad nejaké tie požiadavky 

zo strany Vassalu na umiestnenie takej tej linky, či sa akýmkoľvek spôsobom Mestská 

časť Ružinov k tomu vyjadrovala, či už to bol stavebný úrad, či už životné prostredie, 

akýkoľvek orgán na tejto mestskej časti, či sa k tejto novej linke vyjadroval. Poviem 

vám, prečo sa o to tak vehementne zaujímam. Mestská organizácia OLO nakladá nie 

s peniazmi, ktoré zarobí, ale nakladá s daňami, ktoré vyzbiera magistrát. To znamená, 

že firma OLO nie je dajaká zisková organizácia, ale nakladá s našimi daňami, aj 

s vašimi, čo tu všetci sedíte. A teraz vyplávala otázka, že firma OLO dala Vassalu do 

linky sedemstotisíc, pričom tá otázka dneska odznela, ale všetci kompetentní ju tam 

zatĺkli tú otázku. To znamená, však sú orgány, ktoré to môžu vyšetriť. Dnes na 

pozvánke figurovalo logo magistrátu a logo OLO. No na prezentácii sa nezúčastnil ani 

jeden človek z magistrátu, ani jeden človek z OLO. Tak potom si povedzme, o aký 

biznis tu ide, čo sa týka nakladania s odpadom, keď najvyšší predstavitelia volení 

a ľudia nimi dosadzovaní do funkcií sa neobjavia tam, kde sa objaviť majú. Chcem 

vám v tejto súvislosti povedať, že táto firma Vassal, ja som nedošiel sem, aby som ju 

očierňoval tú firmu. To na to sú úrady ako aj okresný úrad, kde som minulý týždeň 

sedel, kde sa mi dušovala... Môžem dokončiť? 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ale len v krátkosti... 

 

p. Mihók, obyvateľ Ružinova: ... ak vás to zaujíma, tak by som to rád dokončil, dobre. Pani 

riaditeľka Gregorová mi potvrdila minulý týždeň na stretnutí do mesiaca vydá také 

uznesenie, ktoré bude hovoriť o čiernej skládke Vassal-u. To povedala riaditeľka. Ale 

dobre, že je tu pán Buocik a že si ma nahráva, lebo dneska som sa tam dozvedel, že 

pán Buocik s týmito ľuďmi, ktorí predstavujú spoločnosť Vassal, niekedy pôsobil. 

Takže je to, ja si myslím, najkompetentnejší človek, ktorý môže o tých ľuďoch 

povedať, čo to je za ľudí. Mne to neprináleží, aby som niekoho obviňoval, mne to fakt 
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neprináleží, ale pán Buocik s nimi pôsobil, založil si s nimi jednu firmu, firmu Lumas. 

Bolo to v tom období, keď tu bol zástupca starostu. Tak si myslím, že tento volený 

človek, ktorý kandiduje a ašpiruje na post starostu, by nám tu v sále mohol povedať, 

čo to je za ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujem. Ešte z poslancov pán Matúšek. 

 

p. Matúšek: Ešte raz dobrý deň, budem diskutovať a budem nadväzovať na diskusný 

príspevok, čo sa týkal našej lokality a to uzavretia verejného parkoviska to, čo hovoril 

aj občan tejto zóny, pán Čechvala. Viete, rozmýšľal som, či vôbec sa mám postaviť, 

lebo táto téma sa tu premieľa už veľmi dlho. Som štatutárom riadne zaregistrovaného 

občianskeho združenia na ministerstve vnútra od roku 2003, čiže keď to zoberieme, 

pätnásť rokov. A keď zoberieme, dá sa povedať, situáciu ešte takú, že máme kontrolo-

revíznu komisiu a máme všetky ekonomické veci zabezpečené trojzábranou, tak 

nemôže dôjsť k úniku a k vyberaniu peňazí jednou osobou. Teda ani nie štatutárom. 

Prečo to hovorím? Nemám právo, píše neznáma osoba, Silvia, obyvateľka Líščích 

Nív, samozrejme, anonym, hej, ktorá sa snaží ma očierniť a zasahuje aj do súkromia, 

dá sa povedať, dosť vážne mojej rodiny. Ja som pripravený, s tým uzmiernený, že keď 

kandidujem alebo som poslancom, že musím byť pripravený aj na takúto situáciu. Ale 

na takéto veci, prosím vás pekne, aby sa to týkalo mojej rodiny, to už je trošku silné 

kafé. A myslím si, že v záujme mojej rodiny ju ochránim, pretože ten človek, ktorý to 

dával do schránok a ten, ktorý to robil, sú kamerové systémy, bol natoľko šikovný 

v úvodzovkách, že si to neuvedomil, keď ide do vnútrobloku, že z kamerového 

signálu... teda záznamu si môžem zistiť, že kto to robí, hej? Alebo aspoň čiastočne, 

kto, lebo takéto veci sme tu už mali pri developerovi BK Consulting, že zavádzal 

občanov úplne tým, že žiadne občianske združenie nebolo zaregistrované, ale že 

existuje a že to je protiváha nášmu občianskemu a tak ďalej. Proste ja som na toto 

zvyknutý. Ja mám dôkazy, že všetky peniaze, ktoré nám chodia, sú všetky adresované 

na združenie občanov. Je to transparentný účet, keď si webovú stránku otvoríte, boj 

o parkovisko, tam sú všetci uvedení, ktorí prispievajú. Ale ja nemám morálne právo 

vyberať peniaze. No samozrejme, že nemám morálne právo vyberať peniaze, lebo ja 

ich nevyberám, ja nemám morálne právo proste označovať autá s ŠPZ-tkou... so 

štátnou poznávacou značkou mimobratislavskou, proste myslím si, že jeden a ten istý 

človek, ktorý asi... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Čas... 

 

p. Matúšek: ...môžem ešte krátko? Ktorý asi... 

 

p. Pekár, starosta MČ: Veľmi krátko... 

 

p. Matúšek: ... má suchý rohlík v hrdle alebo tŕň, ma nenávidí a nedovoľuje mi pokračovať 

pokojne v tejto poslaneckej funkcii. Asi niekomu vadím a veľmi vadím a boja sa 

právnej analýzy, ktorú sme si dali objednať za peniaze občanov a máme ju. 

 

p. Pekár, starosta MČ: Ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo posledné vystúpenie o tej 

sedemnástej a ďakujem poslancom, že tých tridsať minút tu vydržali. Dúfam, že sme 

uznášaniaschopní, keď budeme končiť záverečnou prezentáciou. Ešte raz vám 

ďakujem za aktívne vystupovanie a účasť na XXXVII. Zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poprosím o záverečnú prezentáciu. 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: ... som narátal dvanásť, ale sú v pohybe... 
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p. Pekár, starosta MČ: ... je dosť. Zavolajte pani Fondrkovú, však tá je tu... 

 

p. Pener, zástupca starostu MČ BA-Ružinov: Dvanásť. Jeden chýba... 

 záverečná prezentácia: 12 – neplatná 

 

p. Pekár, starosta MČ: ... nech to môžeme ukončiť podľa rokovacieho poriadku. Ešte raz si 

zopakujme záverečnú prezentáciu. Poprosím ešte raz zopakovať. Ešte raz. Ďakujem 

veľmi pekne všetkým, ktorí ste vydržali do konca. Želám pekný večer. Ďakujem.  

záverečná prezentácia: 13 
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